
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AÇIKLAMA 
 

Bu bölümde yer alan projeler KOP BKİ Taslak Eylem Planı, bölgede diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarca hazırlanan eylem planları, master planlar vb diğer 

planlama çalışmaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yatırım programları 
esas alınarak hazırlanmıştır. Bahsi geçen plan ve programlardaki bu proje 

önerileri, ilgili ve işbirliği yapılacak kurum ve kuruluşların müzakereleri 
sonucu karar verilen ve bölge planına yansıtılan projelerdir. 

 
 
 
  



 



PROJE: İHRACATTA ÇEŞİTLİLİK PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 1.1.2. Bölge İhracatında Ürün Ve Sektör Çeşitlenmesi Teşvik 
Edilecektir 

Açıklama  

Tarım alet ve makine sanayinin gelişmesi desteklenecektir. Özellikle 
ithalat yoluyla temin edilen makinelerin bölgede üretilmesinin ve 
know-how transferlerinin teşviki, yatırımların yabancı ortaklıklarla 
finanse edilmesi ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi 
gerçekleştirilecektir. İhracat yaptığımız ürün ve ülke sayısının 
çeşitlendirilmesi ve arttırılması, sektörde rekabet gücünün 
arttırılması için kümelenme çalışmaları yapılacak ve desteklenecektir. 

İlgili kurum(lar):  Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, Ticaret ve Sanayi 
Odaları, Konya Ticaret Borsası 

Süre: 2014-2015 

 

PROJE: OTOMOTİV YAN SANAYİ KALİTE VE İHRACAT ATAK PROGRAMI PROJESİ. 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 1.1.4. Bölgenin Orta Ve İleri Teknoloji Sektörlerde İhracat Payı 
Artırılacaktır 

Açıklama  

KOP BKİ tarafından bir proje olarak danışmanlık hizmeti alınarak 
uygulatılacaktır.  1. Modül: Eğitim ve Seminerler: Bu Modül 
kapsamında, firmaların ilgili departmanlarının katılımı ile 
gerçekleştirilecek seminerler ve workshoplar planlanmaktadır. 
(İhracat ürününde kalite beklentileri, OEM e nasıl tedarikçi olunur, 
Üretimde Yeni Yönelişler, E-Motor Cazibesi, Pazar ve Müşteri 
Beklentilerinin Tespiti, Müşteri ile İletişim vb.)  
2. Modül: Firma Uygunluk Gözlemleri ve Yerinde Analizler: Bu Modül 
kapsamında, katılımcı firmaların bir günlük denetimi ve böylece 
somut ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Bir günlük firma 
denetimlerinde yönetim stratejisi, üretim, insan kaynakları, kalite 
anlayışı vb alanlarda firmaların performanslarını ve eksikliklerinin 
analizi ve bu eksikliklerin katılımcı firmalarla bire bir değerlendirilerek 
eğitim ve seminerlerde islenen alanların firma içinde yapılanması ve 
içselleştirilmesine yönelik bire bir çalışma 
3. Modül: Sektörel Teknik Gezi: Bu Modül kapsamında, özellikle 
Almanya'daki otomotiv üreticilerine (BMW, VW vb.) ve ARGE 
enstitülerine düzenlenecek teknik bir gezi planlanmaktadır. 
Teknolojik gelişmeler, müşterinin otomotivden beklentileri ve 
küresel rekabet otomotiv sanayinde bazı kavramları ve faaliyet 
alanlarını öne çıkartmıştır. Ana sanayilerin kendi aralarında 
gerçeklesen kıyasıya rekabette de ürünün teknolojik özellikleri, 
konforu, güvenliği ve cevre bilinci bir farkındalık olarak öne 
çıkmaktadır. İste bu noktada, ana sanayi firmaları da tedarikçilerini 
seçerken klasik olarak bilinen hala da geçerli olan kaliteli üretim ve 
rekabet edebilir fiyat faktörünün yani sıra teknik ürün geliştirebilen, 
Ar-Ge yapabilen ve bu anlamda tüm prosesi iyi yönetecek firmalar 
aramaktadır. Bu faktörlerin geleceğin yan sanayi seçiminde daha da 
belirleyici bir rol oynayacağı bilinen bir gerçektir. Bu sebeple, ana 
sanayi firmalarının üretim hatlarının ve proseslerinin yerinde 
incelenmesi, teknik ve organizasyona yönelik fikir alış-verisi 



PROJE: OTOMOTİV YAN SANAYİ KALİTE VE İHRACAT ATAK PROGRAMI PROJESİ. 

yapılması, hem sektördeki beklentileri daha iyi kavramak hem de yan 
sanayi firmalarının hedef ve vizyonları acısından yol gösterici bir 
öneme sahiptir. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KTO, KSO, KOS ve Diğer İllerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Üniversiteler 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: İHTİSAS "AGRO PARKI" 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 1.2.3. Arge-Yenilik Konusunda Teknik Alt Yapı 
Kuvvetlendirilecektir. 

Açıklama  

Bölgenin mevcut su potansiyeline göre az su ve yüksek teknoloji 
kullanarak sürdürülebilir, yüksek verimli tarımsal üretim yapma 
imkanlarının araştırıldığı, kuraklık ihtisas temelli, tarım teknolojileri 
ve gıda sanayisi ağırlıklı olarak çalışmalar yapacak Agropark 
kurulacaktır. 
Kurulacak Agropark, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma 
Enstitüsü'nde 7 üniversiteyi ve 4 ili içine alacak kapasitede olacaktır. 
Ayrıca 5. veya 6. seviyeden uygulanacak teşvik sistemiyle cazip hale 
getirilecektir. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Bölge Üniversiteleri, Bölge İl GTHM, Bölge Araştırma Kurum ve 
Kuruluşları, KTB 

Süre: 2014-2017 

 

PROJE: BÖLGESEL MENKUL KIYMETLER BORSASI PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 1.4.3. İşletmelerin Özellikle İhracat Yapanların Finansal 
Kaynaklara Erişiminin Arttırılması Yönündeki Faaliyetler 
Desteklenecektir. 

Açıklama  

Sınai yatırımların finansmanında alternatif yöntemlerin gelişmesinin 
sağlanılması, sermayenin tabana yayılmasının hızlanması, bölgede 
bulunan şirketlerde kurumsallaşmanın artması ve tasarrufların 
ekonomiye kazandırılması, KOBİ’lere odaklı bir piyasa yapısının ve 
organizasyonun oluşturulması amacıyla Konya’da bir borsanın 
kurulumunun sağlanılması amacıyla Bölgesel Menkul Kıymetler 
Borsası'nın kurulması konusunda lobi oluşturulacaktır. Bunun için 
Sermaye Piyasası Kurulu, TOBB, IMKB, aracı kuruluşlar ile görüşmeler 
ve toplantılar yapılarak, Konya’da kurulacak BMKB için farkındalık 
oluşturulacaktır. 

İlgili kurum(lar):  KTO, Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  

KOP BKİ, Sanayi Odaları, MEVKA, Üniversiteler, Konya Valiliği, 
Büyükşehir Belediyesi, STK'lar, Kültür Bak., Başbakanlık Yatırım ve 
Tanıtım Ajansı 

Süre: 2014-2015 



 

PROJE: İHTİSAS SANAYİ BÖLGELERİ  

İlgili Tedbir: 
Tedbir 1.5.3. Kümelenme Konusunda Farkındalık Yaratılarak 
bölgedeki ilgili paydaşların kümelenme yaklaşımını benimsemesi 
teşvik edilecektir. 

Açıklama 

Kümelenmeye değer iş kollarında tek bir üretim koluna dayalı olarak 
organize sanayi bölgesi kurulması (döküm, süt sanayi, vb). Burada, 
maliyetlerin azaltılması, çevresel etkinin ortak olarak çözümüne 
yönelik tedbirlerin alınması amaçlanmaktadır. 

İlgili kurum(lar): BSTB 

İşbirliği yapılacak kurum(lar): KOP BKİ, KBB, Ticaret Odası, Sanayi Odası 

Süre: 2014-2017 

 
 

PROJE: ORTA VE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ SEKTÖRLERDE ARA ELEMAN YETİŞTİRİLMESİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 1.6.1. Bölgedeki İşletmelerin Bilgi ve Teknolojiye Erişim 
İmkânlarını Kuvvetlendirecek ve Yaygınlaştıracak Destek 
Mekanizmaları Geliştirilecektir. 

Tedbir 1.2.3. Arge-Yenilik Konusunda Teknik Alt Yapı 
Kuvvetlendirilecektir 

Tedbir 1.6.2. Konya Karaman Bölgesinin Ulusal Ve Küresel Rekabeti 
Açısından Önem Arz Eden Stratejik Sektörlerin İhtiyaç Duyduğu 
Alanlarda Bilgi Teknolojileri Personeli İstihdamı Desteklenecektir.  

Açıklama  

Konya Karaman bölgesinin gelişmiş sanayi altyapısına rağmen, 
konvansiyonel yüksek bulk ve katma değeri düşük ürün üretmesi 
bölgelerarası rekabetçiliğini engellemektedir. Ülkemizin 2023 ihracat 
hedefine bölgeden beklenen katkıyı artırmak için acilen sanayi 
üretiminde orta yüksek teknolojiye geçilmesi gerekmektedir. İlgili 
kurumlar tarafından, Türkiye'de bir model olarak uygulanacak 
programla, Bölgenin orta ve yüksek teknolojiye geçişi sağlanacaktır. 
Bölgede sanayi üretiminde orta ve yüksek teknolojiye geçiş için 
gerekli olan, Ar-Ge, teknolojik gelişme ve KOBİ'lerin gelişimini 
sağlayacak fon oluşturularak, bu konudaki her türlü girişim 
desteklenecektir. 
Ayrıca, orta ve yüksek teknolojiye geçişte piyasanın ihtiyaç duyacağı 
ara eleman yetiştirmeye yönelik programlar uygulanacaktır. Piyasada 
ihtiyaç alanları tespit edilerek eksik olan alanlara göre "alan 
eğitimleri" düzenlenerek iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara 
eleman ihtiyacı karşılanacaktır. 

İlgili kurum(lar):  Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOP BKİ, TÜBİTAK 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  

Bölge Üniversiteleri, Meslek Kuruluşları,  
Yerel Yönetimler,  
İŞKUR, Bölge Sanayi ve Ticaret Odaları 

Süre: 2014-2018 

  



  



 

PROJE: YATIRIM ORTAMI FİZİKİ İYİLEŞTİRME PROJELERİ 

İlgili Tedbir:  
TEDBİR  2.1.2 : Yatırım Alanlarına İlişkin Çalışmalar Artırılacaktır 

Açıklama  

Bölgede TOKİ işbirliği ile yeni OSB ve KSS'ler yapılacaktır. Bölgede 
fabrika yapımı için arsa temininde sınırlamalar ve yüksek fiyat 
nedeniyle yatırım yapamayan üretici yüksek kira bedelleri 
ödemekte ve yer değiştirme, geliştirme ve genişleme imkanı 
bulamamaktadır. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile işbirliği içerisinde uygulanacak destek 
programı kapsamında, sanayiciye uzun vadeli geri ödemeli fabrika 
sahaları, arsa ve işyeri temini yapılacaktır. 

İlgili kurum(lar):  
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
TOKİ, KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  İl Özel İdareleri, Yerel Yönetimleri 

Süre: 2014-2017 

 

PROJE: KOP HALL PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

TEDBİR  2.2.2 : Ulusal ve Uluslararası Alanda Bölgenin Yatırım 

Ortamını Etkin Bir Şekilde Tanıtılacaktır 

Açıklama  

Konya Uluslararası Fuar Alanı yeterli hale getirilecek, "KOP Hall"ü 
yaptırılacaktır. Bölgedeki fuarlar uluslar arası niteliğe 
kavuşturulacaktır. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Konya Ticaret Odası, Konya Büyükşehir Belediyesi,  
KOP Bölgesi Sanayi ve Ticaret Odaları ile Borsalar 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: BİLİM MERKEZİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

TEDBİR 2.2.2 : Ulusal ve Uluslararası Alanda Bölgenin Yatırım 

Ortamını Etkin Bir Şekilde Tanıtılacaktır 

Açıklama  Uluslararası Fuar, Eğlence ve Bilim Merkezi Kurulması sağlanacaktır. 

İlgili kurum(lar):  Mevlana Kalkınma Ajansı 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOP BKİ, DSYB, Üretici ve 
Yetiştirici Birlikleri, Valilikler, İl Özel İdareleri 

Süre:  2014-2016 

 

 

 

 



PROJE: ULUSAL VE ULUSLARARASI TANITIM PROGRAMI PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

TEDBİR 2.2.2 : Ulusal ve Uluslararası Alanda Bölgenin Yatırım 

Ortamını Etkin Bir Şekilde Tanıtılacaktır 

Açıklama  "Bölge Ulusal ve Uluslararası Tanıtım Programı" uygulanacaktır. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tanıtma Fonu Kurulu 
Sekreterliği, Valilikler, Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, 
Ticaret Borsaları, Diğer STK'lar, Medya, Özel Sektör 

Süre:  2014-2018 

 

PROJE: SERBEST BÖLGE PROJESİ  

İlgili Tedbir:  

TEDBİR  2.3.1 : Uluslararası Doğrudan Yatırımların Artırılmasına 
Yönelik Faaliyetler Desteklenecektir. 

Açıklama  

Bölgede İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan 
yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri 
ihracata yönlendirmek, uluslararası ticareti geliştirmek maksadıyla 
Serbest Bölge kurulacaktır. 

İlgili kurum(lar):  Ekonomi Bakanlığı 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KOP BKİ, Yerel Yönetimler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret 
Borsaları, STK'lar 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: ULUSAL VE ULUSLARARASI FIRSATLAR ARAŞTIRMA, DEĞERLENDİRME VE PAYLAŞIM BİRİMİ 
(UFAD)" PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

TEDBİR  2.3.3 : Yerel İşbirlikleri Sağlanarak koordinasyon 

artırılacaktır 

Açıklama  

 Bölgeyi orta ve ileri teknoloji kullanmaya geçirmek amacı ile 
"Ulusal ve Uluslararası Fırsatlar Araştırma, Değerlendirme ve 
Paylaşım Birimi (UFAD)" Projesi 

İlgili kurum(lar):   KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  

 Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Başkanlığı, Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler,  
Yerel Yönetimler, İlgili Kamu Kurumları, Araştırma Kuruluşları, 
Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, diğer STK'lar 

Süre:  2014-2016 

  



 



PROJE: ÇİFTÇİ EĞİTİM MERKEZİ VE SULAMA EĞİTİMİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
TEDBİR  3.1.2 : Bölgesel Ölçekte Farklı Kurum ve Kuruluşların 
Mesleki Eğitim Alanında Verdiği Kursların Niteliği Artırılarak 
Koordinasyonu Sağlanacaktır. 

Açıklama  

Tarımda verimliliğin artırılması amacıyla, yeni teknolojilerin 
kullanımı dahil, her türlü eğitim, yayım ve yayın faaliyetleri 
artırılacaktır. Bu kapsamda Konya’da Kurulu bulunan Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü bugünkü fonksiyonunun 
yanında; bölgede faaliyet gösteren üretici, teknik eleman, STK ve 
özel sektöre hizmet verecek şekilde yatılı imkanı bulunan pratik 
eğitimlerin verileceği merkeze dönüştürülecek ve eğitim istasyonları 
kurulacaktır. Söz konusu Merkez ve istasyonlarında modern sulama 
teknikleri, tarımsal örgütlenme, arazi toplulaştırma, tarımsal 
işletmecilik, hayvan yetiştiriciliği, çobanlık ve ihtiyaç duyulabilecek 
diğer tarımsal konularda eğitim verilecek, değişik ödül ve sertifika 
programları uygulanacaktır. 

İlgili kurum(lar):  Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  Bölge Üniversiteleri, Araştırma Enstitüleri, 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: MESLEKİ EĞİTİM PROGRAM PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
TEDBİR  3.1.3 : İşgücünü Bilgi ve Beceri Düzeylerini Artırmaya 
Yönelik Beceri Programları Geliştirilecektir 

Açıklama  
İş gücünün girişimcilik kapasitelerinin ve istihdam edilebilirliğinin 
artırılması sağlanacaktır. 

İlgili kurum(lar):  İŞKUR Genel Müdürlüğü 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ 

Süre: 2014-2017 

 

PROJE: HER EVE BİR ATÖLYE PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

TEDBİR  3.2.1 : Kendi İşini Kuracak Potansiyel Girişimciler Arasından 
Bireyin Kendi Niteliklerine Göre Öncelikli Hedef Girişimci Grupları 
Tespit Edilecek ve Farklı Girişimcilik Modelleri Geliştirilecektir 

Açıklama  

İlçe turizmine çeşitlilik kazandırılması amacıyla bilinçli girişimciler 
yetiştirerek turizm alt yapısının fiziki ve beşeri koşullarının 
güçlendirilmesi. Proje kapsamında oluşturulacak olan girişimcilik 
eğitim merkezinde bölge turizminin beşeri ve fiziki alt yapısının 
güçlendirilmesine yönelik olarak nitelik girişimcilik eğitimleri 
verilecektir. Bu eğitimler ilçe turizminde bölge insanın nitelikli 
girişimci olarak söz sahibi olmasını amaçlayacaktır. 
• Yerel ürünlerin modern tasarımlarla tüketiciye ulaştırılması ve 
ilçede katma değer sağlanması. 
• İlçe Kırsaldaki yerleşim yerleri içinde özgün el sanatları ve yöresel 
ürünler alışverişi için mekânlar yapılması. 



PROJE: HER EVE BİR ATÖLYE PROJESİ 

• İlçede dezavantajlı gruplara yönelik istihdamı kolaylaştırıcı alt yapı 
oluşturulması.   
• İlçe insanın yaşam kalitesinin artırılması.  
• Bir yandan turizm çeşitlendirilmesine katkıda bulunurken diğer 
yandan da doğal ürünlerin alış verişinin güçlendirilmesi yoluyla 
ilçede doğal ürüne bakışın güçlendirilmesi ve doğal kaynakların 
korunması. 

İlgili kurum(lar):  Seydişehir Belediyesi 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KOP BKİ, Kaymakamlıklar, İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belde 
Belediyeler, Muhtarlıklar, Yereldeki STK'lar, Özel Sektör 

Süre: 12 Ay 

 

PROJE: KIRSAL ALANDA KADINLARIN YAŞAMINI KOLAYLAŞTIRICI VE ÜRETİMDE VERİMLİLİĞİ ARTIRICI 
DESTEK PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

TEDBİR  3.2.1 : Kendi İşini Kuracak Potansiyel Girişimciler Arasından 
Bireyin Kendi Niteliklerine Göre Öncelikli Hedef Girişimci Grupları 
Tespit Edilecek ve Farklı Girişimcilik Modelleri Geliştirilecektir 

Açıklama  

Kırsal alanda kadınların yaşamını kolaylaştırıcı ve üretimde 
verimliliği artırmaya yönelik her türlü alet ve ekipman alımına 
destek verilecektir. Kırsalda kendi adına geçimini sağlayacak bir iş 
yapabilmesini sağlamak amacıyla mikro krediler verilecektir. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Valilikler, Kaymakamlıklar, Yerel Yönetimler, Aile ve Sosyal 
Politikalar İl Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları 

Süre: 2014-2017 

 

PROJE: GİRİŞİMCİLİĞİN ARAŞTIRILMASI VE EĞİTİMİ 

İlgili Tedbir:  
TEDBİR  3.2.2 : Bölgesel Girişimcilik Stratejisi Hazırlanacaktır 

Açıklama  

Girişimciliğin geliştirilmesi amacıyla girişimcilik araştırmasıyla ilgili 
saha çalışması yapılacak, çeşitli sektörlerdeki girişimci adaylarını 
belirlemek amacıyla girişimcilik testleri uygulanacak, girişimci 
adaylarının iş fikirleri tespit edilerek girişimci eğitimi verilecek. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Selçuk 
Üniversitesi, Yerel Yönetimler, TÜİK 

Süre: 2014-2017 

 

 

 



PROJE: GÖNÜLLÜ EĞİTMENLER KOORDİNASYON VE EĞİTİM BİRİMİ (ENSAR) PROJESİ 

İlgili Tedbir:  TEDBİR  3.2.3 : Sosyal Girişimcilik Desteklenecektir 

Açıklama  
Bölgenin sosyo-ekonomik yapısını analiz etmeye ve sorun 
alanlarında proje geliştirmeye yönelik çalışmalar desteklenecektir 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı,  
SGK, Üniversiteler, STK'lar 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

TEDBİR  3.4.2 : Tarımdan Kopup Kente Yerleşen Başta Genç ve 
Kadın İşgücünün bilgi ve beceri düzeyi iyileştirilerek Tarım Dışı Diğer 
Sektörlerde İstihdam İmkânları yaratılacaktır. 

Açıklama  

Başta dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun tüm kesimleri için 
istihdam ve sosyal güvenlik olanaklarının geliştirilmesine yönelik 
çalışmalar yapılacaktır 

İlgili kurum(lar):  SGK 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ 

Süre: 2014-2017 

 

PROJE: BÖLGEDEKİ KADINLARIN SOSYO-EKONOMİK STATÜLERİNİ YÜKSELTME PROJESİ 

İlgili Tedbir:  TEDBİR  3.5.2 : Kadın istihdamının sürdürülebilirliği artırılacaktır 

Açıklama  
Kadınların toplumsal konumlarının güçlendirilmesini sağlayacak 
çalışmaların nitelik ve niceliğinin artırılması. 

İlgili kurum(lar):  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KOP BKİ, Konya Valiliği, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Diyanet İşleri 
Başkanlığı, İlgili STK'lar 

Süre: 2014-2016 

 

PROJE: OKULLAŞMA ORANININ ARTTIRILMASI VE EĞİTİM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
TEDBİR  3.6.1 : Eğitimde Fırsat Eşitliği sağlanacak, Eğitim Alt Yapısı 
Güçlendirilecektir. 

Açıklama  

Okul öncesi, İlköğretim, ve ortaöğretimde %100 okullaşma oranıyla, 
okullarda tekli öğretim yapılması ve derslik başına 24 öğrenci 
hedefine uygun olarak ilimizde okul ihtiyacının olduğu bölgelerde  
kapalı-açık spor salonu, stadyum,atletizm pisti,yüzme havuzu,bilim 
merkezi, konferans salonunun bulunduğu kampus okullar 
yapılacaktır. 

İlgili kurum(lar):  MEB 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ, İl Özel İdaresi, Belediyeler, STK’lar, Hayırseverler 

Süre: 2014-2017 

 



PROJE: TRAVMA VE YANIK MERKEZİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  TEDBİR  3.6.2 : Sağlığa Erişim ve Sağlık Altyapısı Güçlendirilecektir 

Açıklama  

 Ülkemizde bölge merkezli planlama anlayışı içerisinde mevcut yanık 
tedavi kapasitesi ve ihtiyaç duyulan kapasiteye göre planlamaya 
başlanmıştır. Konya ilimiz, konumu, coğrafyasının genişliği ve 
komşularının fazlalığı, hızlı artan nüfusu, gelişen sanayisi, karayolları 
bağlantısı olarak ülkemizin merkezinde olması, iklim koşulları 
nedeniyle böyle bir bölgesel travma ve yanık merkezine ihtiyaç 
duyan illerimizin başında gelmektedir. 
Yapılacak proje Konya ili ve bölgede ihtiyaca cevap vermenin yanı 
sıra ilin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacaktır. Sağlık 
sektöründe istihdamı arttırmasının yanı sıra, bölgenin de tek yanık 
ve travma merkezi olacaktır. 

İlgili kurum(lar):  SÜ Tıp Fakültesi 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ 

Süre: 2014-2016 

 

PROJE: SAĞLIKTA ACİL MÜDAHALE ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  TEDBİR  3.6.2 : Sağlığa Erişim ve Sağlık Altyapısı Güçlendirilecektir 

Açıklama  

112 biriminin amacı kuruluşundan itibaren acil müdahale gereken 
vakalara hızlı bir şekilde ulaşmak, ilk müdahaleye olay yerinde 
başlayarak uygun hastanelere naklini sağlamaktır. Şimdiye kadar 
112 istasyon yerleştirilmeleri maalesef görev amacına uygun inşa 
edilmemiş nerde boş bir bina bulunabildiyse ona göre istasyonlar 
kurulmuştur. Ancak günümüzde artık istasyonların nüfusa göre 
uygun yerlerde, hızlı ulaşıma imkân verecek cadde üzerlerinde ve 
direk çıkış yapılabilecek fiziki mekânlara ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı 
zamanda personel güvenliğinin de düşünüldüğü fiziksel olarak ise 
personelin motivasyonunun da üst seviyelerde tutulabileceği 112 
istasyon binalarına ihtiyaç vardır. Konya olarak ülkemizde bir ilki 
gerçekleştirmeli. Konya geneline dağılmış projesi hazır olan Selçuklu 
ilçesinde  11, Meram İlçesinde 6, Karatay İlçesinde 7, Ahırlı İlçesinde 
1, Akören İlçesinde 1, Akşehir İlçesinde 3,  Beyşehir İlçesinde 2, 
Bozkır İlçesinde 1, Cihanbeyli İlçesinde 1, Çeltik İlçesinde 1, Çumra 
İlçesinde 2, Derbent İlçesinde 1, Derebucak İlçesinde 1, Doğanhisar 
İlçesinde 1, Emirgazi İlçesinde 1, Ereğli İlçesinde 4, Güneysınır 
İlçesinde 1, Hadim İlçesinde 1, Halkapınar İlçesinde 1,Hüyük 
İlçesinde 1, Ilgın İlçesinde 2, Kadınhanı İlçesinde 1, Karapınar 
İlçesinde 1, Sarayönü İlçesinde 2,Seydişehir İlçesinde 2, Taşkent 
İlçesinde 1, Tuzlukçu İlçesinde 1, Yunak İlçesinde 1 olmak üzere 
toplamda 59 adet 112 istasyon binasının yapılması 112 hizmetlerin 
de daha başarılı hale gelmemizi sağlayacaktır. 

İlgili kurum(lar):  Sağlık Bakanlığı 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  İl Müdürlükleri, Üniversite Hastaneleri 

Süre: 2013-2017 

 



 

 

 

 

PROJE: DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YAŞAM KALİTELERİNİ YÜKSELTMEYE VE SOSYAL İÇERME PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
TEDBİR 3.7.1 : Göç Yönetimi Ve Yoksullukla Mücadele 
Sağlanacaktır. 

Açıklama  
Yoksullukla Mücadeleye ve Öncelikli kesimlerin (Kadınlar, yaşlılar, 
engelliler ve çocuklar) Yaşam Standartlarının yükseltilecektir. 

İlgili kurum(lar):  Mevlana Kalkınma Ajansı 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, KOP 
BKİ, Belediyeler, Birlikler ve Kamu kurumları, Muhtarlıklar, STK LAR, 
İl Özel İdareleri 

Süre: 2014-2015 

 

PROJE: ENGELLİ VE YAŞLILARIN SOSYO-EKONOMİK ENTEGRASYONU PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
TEDBİR  3.7.2 : Fiziksel ve Zihinsel Engelliler İçin Mekan 
Uyumlulukları Artırılarak Sosyo-Ekonomik İçerme sağlanacaktır. 

Açıklama  

Engellilerin Sosyal Hayata katılımının artırılması ve eğitim 
imkânlarına yönelik tedbirler alınması, 60 Yaş üstü yaşlılar için 
sosyal yaşam merkezi kurularak ekonomik ve sosyal içermelerin 
sağlanması 

İlgili kurum(lar):  Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ, Belediyeler, STK’lar, Hayırseverler,SYGM, MEVKA 

Süre: 2014-2017 

 

PROJE: BÖLGENİN AİLE YAPISINI GÜÇLENDİRMESİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  TEDBİR  3.7.4 : Aile Yapısı Güçlendirilecek 

Açıklama  
Ailelerin sosyo-ekonomik yapısının iyileştirilecek, evlilik öncesi 
eğitimler verilerek boşanmaların önüne geçilecektir. 

İlgili kurum(lar):  Belediyeler 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ, Diyanet, Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı 

Süre: 2014-2017 

  



 



PROJE: TOHUMLUK BORSASI PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
Tedbir4.1.3 Bölge sertifikalı tohumluk üretim üssü haline 
getirilecektir. 

Açıklama  

Bölgemiz sahip olduğu ekolojik özellikleri nedeniyle tohumluk 
üretim merkezi olmak için son derece uygun bir coğrafyadır. 
Tohumluk üretiminde ulusal düzeydeki arzın yaklaşık %36’sı 
bölgemizden karşılanmakta olup bu potansiyelin değerlendirilerek 
küresel rekabet edebilirliğini artıracak çalışmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Tohumluk üretiminde meydana gelen dış ticaret 
açığının bölgeden karşılanması önem arz etmektedir.  
Bu kapsamda Bölgemizde Tohumluk Borsası Kurulması 
sağlanacaktır. Ajansın uygulayacağı Güdümlü Proje Desteği 
programı vasıtasıyla bölgedeki kamu, sivil toplum örgütleri ve özel 
sektör işbirliği ile Konya Karaman Bölgesinde Tohumluk Borsası 
kurulması sağlanacaktır. 

İlgili kurum(lar):  MEVKA  

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KOP BKİ, Ticaret Borsaları, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü, Ticaret ve Sanayi Odaları 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞIN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ  

İlgili Tedbir:  
Tedbir 4.1.9. Çevre Hassasiyeti ve Hayvan Refahı Gözetilerek 
Hayvansal Üretim Yapan İşletmelerin Verimliliği Artırılacaktır  

Açıklama  

Bölgemizde kırsal alanda koyunculuk desteklenecektir.  
Kırsal alanda koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla, 
ailelere damızlık koç ve koyun dağıtımı yapılacaktır. Konya 
Karaman Bölgesi dağlık kırsal alanlarda, "Bahçe Tipi Keçicilik" 
desteklenecektir. Kırsal dağlık alanda keçi yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması amacıyla, aile başına süt verimi yüksek bölgeye 
adapte olmuş damızlık keçi ve damızlık teke dağıtımı yapılacaktır.  

İlgili kurum(lar):  Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KOP BKİ, Üniversiteler, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Süre:  2014-2018 

 

PROJE: ORGANİK KÖY PROJESİ  

İlgili Tedbir:  Tedbir 4.2.1. Organik Tarım Yaygınlaştırılacaktır. 

Açıklama  

Proje, bölgemizin kırsal alanlarındaki zengin botanik ve tarımsal 
çeşitliliğini köy ailelerine istihdam sağlayacak şekilde korumak, 
Organik tohumları ve geleneksel ürünleri yaşatarak köy yaşamına 
katkıda bulunmak; çevre bilincini geliştirerek köy halkına alternatif 
iş alanları sağlayarak göçe sebep veren faktörleri dengelemeyi 
amaçlamaktadır. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ,  

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri, Yerel Yönetimler, STK'lar 

Süre: 2014-2018 



PROJE: DAĞLIK KIRSAL ALANDA MEYVE BAHÇELERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ  

İlgili Tedbir:  Tedbir 4.2.3. Meyvecilik ve Sebzecilik Yaygınlaştırılacaktır 

Açıklama  

Bölge dağlık kırsal alanda tarımsal gelirlerin düşük olduğu 
işletmelere yönelik olarak tarımsal geliri artırarak dış ticaret açığını 
kapatılmasına katkı sağlamak ve kırsal alanda yaşanan göçün 
azalmasını sağlayacak kapama meyve bahçeleri oluşturulacaktır. 
Ekonomik ömrünü tamamlamış bahçeler sökülerek yerine kapama 
bahçeler oluşturulacak. Fidan çeşitlerinin seçimi yapılırken dış 
ticaret açığı oluşturan çeşitler tercih edilecektir. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, İl Özel İdareleri, Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakıfları, STK'lar,  Ticaret Borsaları 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK MODEL MERA PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 4.1.6 Çayır ve Mera Alanlarının Etkili Kullanımı 
Sağlanacaktır. 

Açıklama  

Bölgemiz meraları gerek doğal yapıları gerekse yanlış kullanımlar 
neticesinde arzu edilen niteliklere sahip değildir. Mevcut meraların 
ıslah edilerek bölge küçükbaş hayvancılığına kazandırılması 
sürdürülebilir bir hayvancılık ve dolayısıyla kırmızı et arzının 
sağlanması noktasında hayati önem taşımaktadır. Oluşturulacak 
model meralar üreticilere örnek teşkil edecek sürdürülebilir 
küçükbaş mera hayvancılığına katkı sağlanacaktır.  

İlgili kurum(lar):  Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri,  

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, KOP BKİ, 
Selçuk Üniversitesi 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: KIRSAL TASARIM ATÖLYELERİ VE PAZARLAMA MERKEZİ (KITAM) PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 4.3.1 Turizmin Çeşitlendirilmesi Sağlanacaktır 

Açıklama  

Projenin ana amacı bölge insanına meslek kazandırmak ve yeni iş alanları 
geliştirmektedir. Proje kapsamında çeşitli el sanatlarının uygulanacağı atölyeler 
(cam altı, ayna, kesik camdan objeler, ahşap oyuncak, kil, mevlana objeler, hasır 
objeler, bez bebek- yelek-şalvar, resim, tasarım temel bilgiler, kırsal turizm 
merkezi ve tasarım atölyeleri vb. ) kurulacaktır. Beyşehir ve Hüyük ilçelerinde 
pilot uygulamalarla hayata geçirilecektir. 

İlgili kurum(lar):  Konya Büyükşehir Belediyesi, ilgili diğer Belediyeler,İl Özel İdaresi 

İşbirliği yapılacak 
kurum(lar): 

KOP BKİ, Beyşehir Kaymakamlığı, Hüyük Kaymakamlığı, Uygulanacak Diğer 
İlçelerdeki İlçe Kaymakamlıkları  

Süre: 2014-2015 

 

 



PROJE: TURİZME YÖNELİK ÖZEL PROJE ALANLARININ OLUŞTURULMASI 

İlgili Tedbir:  Tedbir 4.3.2 : Turizme Yönelik Altyapı Eksiklikleri Giderilecektir 

Açıklama  

Özellikle alternatif turizmin geliştirilmesinin öngörüldüğü alanlarda 
turizm potansiyellerinin harekete geçirilebilmesi için; Mevlana 
Köyü Projesi, Ermenek Kayak Merkezi, Çelebi Evleri Kültür Sokağı, 
Beyşehir Doğa Eğitim Merkezi, Türk Dünyası Kültür Parkı ve 
Karaman Köyleri gibi özel proje alanları tespit edilecek ve yörenin 
dokusuna uygun tasarımlar yapılacaktır. Çevre düzenlemesi ve 
Restorasyon projeleri de bu kapsamda değerlendirilerek söz 
konusu yapılara uygun fonksiyonlar kazandırılacaktır. 

İlgili kurum(lar):  İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, İlgili belediyeler 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Yerel Yönetimler, STK’lar, Kaymakamlıklar, özel proje konusu ile 
ilgili olabilecek diğer kurum ve kuruluşlar 

Süre: 2014-2023 

 

PROJE: EKO PARKLARIN OLUŞTURULMASI  

İlgili Tedbir:  Tedbir 4.3.1 : Turizmin Çeşitlendirilmesi Sağlanacaktır 

Açıklama  

Türkiye'de sayısı çok az olan Dünya'da birçok yerde faaliyet 
gösteren bir eko park alanları Özellikle flora ve fauna yapısı güçlü 
alanlarda eko park alanları oluşturulacaktır. Uygun olan alanlara 
ilişkin araştırmaların yapılmasından sonra pilot uygulamalarla 
hayata geçirilecektir. Çeşitli aktivitelerle de turizm faaliyetlerini 
tüm yıla yaymak mümkün olabilecektir. 

İlgili kurum(lar):  
Konya Büyükşehir Belediyesi, İl Özel İdaresi, Kültür ve Turizm İl 
Müdürlükleri 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  Orman ve Su İşleri Müdürlüğü, Orman İşletme Md. ve Belediyeler 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: TANITIMA YÖNELİK FAALİYETLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ  

İlgili Tedbir:  TEDBİR 4.3.3 : Dinamik Pazarlama Anlayışı Geliştirilecektir 

Açıklama  

Bölge turizm potansiyellerinin tanıtım stratejisi hazırlanacaktır. 
Bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası çeşitli 
organizasyonlar düzenlenecek ve düzenlenen organizasyonlara 
katılım sağlanarak bölgemiz tanıtılacaktır. Hedef kitlelere yönelik 
farklı tanıtım programları uygulanarak Turizm alanlarını tanıtıcı 
filmleri, çizgi filmler ve kataloglar hazırlanacaktır.  

İlgili kurum(lar):  İl Kültür Ve Turizm Müdürlükleri, İlgili Belediyeler 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KOP, KTB, GTHB, Üniversite, STK, Yerel Yönetimler, 
Kaymakamlıklar ve Valilikler 

Süre: 2014-2023 

  



 



PROJE: Sulama Eğitim Merkezi 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 5.1.1. Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Etkinliği 
Artırılacaktır.  

Açıklama  

 Bölgemiz sulu tarım alanlarında su tasarrufu sağlayacak 
yöntemlerin uygulamalı olarak üreticilere, teknik elemanlara ve 
ilgili kurum ve kuruluşlara(sulama kooperatif ve birlikleri gibi) 
sulama konusunda uygulamalı eğitimlerin verileceği bir eğitim 
merkezi hayata geçirilecektir. Eğitim merkezinde su tasarrufu 
sağlayan tüm yöntemlerin montaj, projelendirme, sulama 
programlama ve işletim sistemlerine yönelik eğitimler uygulamalı 
olarak verilecektir. 

İlgili kurum(lar):  
 DSİ, İl Özel İdareleri, Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele 
Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
MEVKA, KOP, Valilikler, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlükleri 

Süre:  2014-2016 

 

PROJE: İklim Değişikliğinin Bölge Su Kaynakları Üzerine Olası Etkileri     

İlgili Tedbir:  

Tedbir 5.1.1. Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Etkinliği 
Artırılacaktır. 

Açıklama  

 Küresel iklim değişiminin dünya ve ülkemizde neden olduğu 
olumsuzluklar her geçen gün kendini daha fazla hissettirmektedir. 
Yağış rejimlerinde yaşanan bozukluklar kışın taşkınlara yazın ise 
kuraklığa neden olmaktadır. Bölgede tarımsal sulamada yoğun 
olarak kullanılan yer altı su kaynakları yağış değerlerinde yaşanan 
azalmalar ve aşırı çekimler neticesinde azalmakta ve gelecekteki 
belirsizliğini korumaktadır.  İklim değişiminin bölge su kaynakları 
üzerine yaratacağı etkilerinin belirlenmesi ile tarımsal üretim 
planlamaları yapılabilecek ve bölge düzeyinde üretim kararlarının 
alınmasına katkı sağlayacaktır. 

İlgili kurum(lar):  

 Konya Toprak Su ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu 
Müdürlüğü, c, DSİ, İl Özel İdareleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 
Müdürlükleri 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
 Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Bahri Dağdaş 
Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü 

Süre:  2014-2016 

  

PROJE: ATIK YÖNETİM PROJELERİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 5.2.1. Sürdürülebilir Atık Yönetim Sistemlerinin Kurulması 
ve Yaygınlaştırılması İçin ES Uygulamalarının Bir Araç Olarak 
Kullanılması Teşvik Edilecektir 

Açıklama  
Sanayi sektöründe kullanılan suların arıtılarak kentlerde kullanım 
suyu olarak kullanılmasıyla ilgili tesisler yaygınlaştırılacaktır 

İlgili kurum(lar):  Yerel Yönetimler 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,  

Süre: 2014-2018 



PROJE: BÖLGE TOPRAK SINIFLARININ BELİRLENMESİ 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 5.1.1. Toprak ve Su Kaynakları Yönetim Etkinliği 
Artırılacaktır. 

Açıklama  

Bölgemiz tarım arazilerinin sınıflandırılmasının yapılarak ilin tarım 
haritasının oluşturulması ve toprak yapısına göre uygun üretim 
tekniklerinin belirlenmesi, uygun ilaç ve gübre önerilerinde 
bulunulmasının sağlanması, toprağın korunması, ve arazi kullanım 
kabiliyet ve planlamalarının çıkarılması bölgemizde toprak 
kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacaktır.  
 

İlgili kurum(lar):  
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Konya Toprak Su ve 
Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, DSİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP, MEVKA, Selçuk Üniversitesi 

Süre: 2014-2023 

  

PROJE: KİRLETİCİLER ENVANTERİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 5.2.2 Sanayi Tesislerinin Çevreye Olası Kirletici Etkilerinin 
Tespitine Yönelik Envanter Çıkartılacaktır 

Açıklama  

Sanayi tesisleri ile ilgili emisyon envanterinin çıkarılması ve 
gerekli tedbirlerin alınması yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecektir. 

İlgili kurum(lar):  İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: KÖYLERDE GERİ DÖNÜŞÜM VE KAZANIM PROJESİ 

İlgili Tedbir:  Tedbir 5.2.3. Geri Dönüşüm Uygulamaları Teşvik Edilecektir. 

Açıklama  
Köylerde atık depolama, bertaraf ve geri kazanım ünitelerini 
içeren tesisler kurulacaktır. 

İlgili kurum(lar):  Yerel Yönetimler 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: ÇEVRE DOSTU ÜRETİM SÜREÇLERİNE GEÇİŞ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 5.2.4. Çevre Dostu Üretim Süreçlerine Yönelik Ar- Ge Ve 
Yenilik Faaliyetlerinin Desteklenmesi  

Açıklama  

AB çevre müktesebatının bir parçası olan Kyoto Protokolü ile 
küresel sorumluluk çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele 
konusunda özellikle 2013 yılı itibariyle önemli çalışmalar 
yapmaya devam edeceğini taahhüt eden ülkemizde, iklim 
değişikliğini azaltmaya ve uyuma yönelik önlemler içeren 
programların geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu programlar 
kapsamında öncelikli olarak tarım, enerji ve ulaştırma olmak 



PROJE: ÇEVRE DOSTU ÜRETİM SÜREÇLERİNE GEÇİŞ PROJESİ 

üzere sanayi, ormancılık ve atık yönetimi ile ilgili planlamalar 
yapılacak, bu alanlardaki yenilikçi ve yeşil altyapı çalışmaları ile 
kırsal ve kentsel alanlarda bireylerin yaşam kaliteleri 
yükseltilecektir. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 

Süre: 2014-2018 

 

PROJE: KAMU HİZMET VE YATIRIMLARININ ETKİ ANALİZİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 5.3.3. Başta İl merkezlerindeki İlçeler olmak üzere 

bölgedeki tüm ilçelerde Belediye Hizmetlerinde Etkinliğin 

Artırması Sağlanacaktır. 

Açıklama  
Bölgede "Kamu Hizmet ve Yatırımlarının Etki Analizi Projesi" 
yapılacaktır. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  

TBMM,  
Başbakanlık,  
Kalkınma Bakanlığı,  
İlgili Bakanlıklar,  
Yerel Kurum ve Kuruluşlar, Özel Sektör ve STK'lar 

Süre: 2014-2014 

 

PROJE: BÖLGEDE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER İÇİN TOPLUMSAL VE KURUMSAL BİLİNCİ GELİŞTİRME 
EĞİTİMİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 5.4.2. Çocuklar Başta Olmak Üzere Bölge Halkında 

Çevrenin Korunması Noktasında Farkındalık Yaratılacaktır.  

Açıklama  

Bu kentlerde yaşayanlara kentlilik ve çevre bilinci, toplumsal 
duyarlılık, yerel kararlara katılım ve etik konularında, eğitim 
verilecektir. 

İlgili kurum(lar):  Necmettin Erbakan Üniversitesi 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  KOP BKİ 

Süre: 2014-2017 

 

 

 

 

 



PROJE: SULAMADA ALTERNATİF ENERJİ UYGULAMALARI 

İlgili Tedbir:  
Tedbir 5.5.1. Kaynak Çeşitliliğinin sağlanmasında Bölgesel ve 
Ulusal Kaynaklara Öncelik Verilecektir 

Açıklama  

Bölgemizde sulu tarım alanlarında kullanılan en önemli su kaynağı 
yer altı su kaynakları olup yaşanan kuraklık etkileri ve yer altı su 
kotlarında yaşanan düşüşler sulama maliyetlerini artırmış ve 
tarımsal verimliliği olumsuz etkilemiştir. Bölgemizin sahip olduğu 
potansiyel enerji kaynaklarının sulamada kullanım olanaklarının 
oluşturulması tarımsal arz güvenliği açısından büyük önem arz 
etmektedir. 

İlgili kurum(lar):  EPDK, Su Kullanıcı Örgütleri, KOP, MEVKA 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, Konya Toprak Su ve 
Çölleşme İle Mücadele Araştırma İstasyonu Müdürlüğü, DSİ, İl Özel 
İdareleri, Bölge Üniversiteleri 

Süre: 2014-2023 

 

PROJE: ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEŞİTLENDİRİLMESİ PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 5.5.1. Kaynak Çeşitliliğinin sağlanmasında Bölgesel ve 

Ulusal Kaynaklara Öncelik Verilecektir. 

Açıklama  

Biyogaz üretim tesislerinin kurulması desteklenecektir. Bölgede 
hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde meydana gelen hayvan 
dışkılarının imhası büyük sorunlar oluşturmaktadır. Çevre 
kirliliğine sebep olan bu dışkıların değerlendirilerek ülke 
ekonomisinde alternatif enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi 
için ve bitkisel üretimin ihtiyacı olan kaliteli gübrenin temini için 
biyogaz üretim tesislerinin kurulması desteklenecektir. Bu 
kapsamda Biyogaz Üretim tesislerine model oluşturmak amacıyla 
her ilde 2'şer adet köy tipi 100-200 m3/gün işleme kapasiteli 
biyogaz üretim tesisinin kurulması desteklenecektir. Gübre 
kurutma tesisi kurulması desteklenecektir. Bölgede yumurta 
tavukçuluğu ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan işletmelerde 
meydana gelen hayvan dışkılarının imhası büyük sorunlar 
oluşturmaktadır. Çevre kirliliğine sebep olan bu gübrelerin 
değerlendirilerek ülke ekonomisinde gübre olarak 
kullanılabilmesi için işletmelerin içerisine yapılacak olan gübre 
kurutma tesislerinin kurulmasına %30 hibe desteği verilecektir. 

İlgili kurum(lar):  KOP BKİ 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, İl Gıda Tarım Hayvancılık 
Müdürlükleri, Belediyeler, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri 

Süre: 2014-2017 

 

 

 

 



PROJE: KONYA OVASI GÜNEŞ ENERJİSİ ARAŞTIRMA MERKEZİ (KOGÜNAM) PROJESİ 

İlgili Tedbir:  

Tedbir 5.5.1. Kaynak Çeşitliliğinin sağlanmasında Bölgesel ve 

Ulusal Kaynaklara Öncelik Verilecektir 

Açıklama  

Konya Ovası Güneş Enerjisi Araştırma Merkezi (KOGÜNAM) 
Konya Ovasında bulunan illerin enerji profilleri dikkate alınarak 
altı farklı alanda (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Biyoenerji, 
Termal Enerji ile Hidrojen ve Yakıt Pilleri) yenilenebilir enerji 
ürünlerini geliştirme ve uygulama merkezi kurulması: KOP 
Bölgesinde enerji üretim teknolojisine yönelik araştırmalar 
desteklenecektir. 
Beyşehir Gölü'nden yenilebilir enerji ile Kırsal köylere su transferi 
yapılacaktır. 

İlgili kurum(lar):  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Belediye 

İşbirliği yapılacak kurum(lar):  
KOP BKİ, Bölge Üniversiteleri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Özel 
Şirketler, D.S.İ, Medaş 

Süre: 2014-2016 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA 

Bu temel amaç kapsamında ilçeler düzeyinde alınan kararlara ve uygulanacak 
projelere, 2014-2023 Konya Karaman bölge planı destekleyici 

dokümanlarında yer alan, İlçe Stratejik Gelişme Komisyonu Raporlarında 
ayrıntılı olarak yer verilmiştir-. 

  



 

  



NOT:  

Bölgesel rekabet edebilirliği belirleyen temel göstergelerden bir tanesi de bölgelerin altyapı ve 

erişilebilirlik düzeyleridir. Erişilebilirliği yüksek bölgelerin rekabet güçleri de buna paralel olarka 

artmaktadır. Öte yandan bölgesel erişilebilirlik düzeyini artırmaya yönelik projeler daha çok kamu 

eliyle yürütülen büyük ölçekli alt yapı projeleri şeklinde olmakta ve bu yatırımların kararı büyük 

ölçüde merkezden alınmaktadır. Ancak Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu ile birlikte artık bölgeler kendi 

bölgeleri için öncelikli kamu yatırımları merkezin gündemine taşıma fırsatına sahiptirler. Bölge Planı 

kapsamında doğrudan yatırım kararlarının alınması gerçekçi ve uygulanabilir olmadığından bu öncelik 

kapsamında bölgesel ve bölge içi erişim imkânları artırmaya yönelik alt yapı yatırımları için 

“EK_15_TR52 Konya Karaman Bölgesi Bölgesel Erişilebilirlik Analizi Ve Stratejisi” belgesinde 

öngörülen proje önerleri aşağıda gerekçeleri ile birlikte özetlenmiştir. 

KONYA ANTALYA HIZLI TREN PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ.(2023 

PROGRAMINDA YER ALIYOR ) 

Bölgenin ve özellikle de Konya'nın barındırdığı Turizm potansiyelinin yüksek oluşu, ve ülkenin en 

önemli müzelerinden birisine ev sahipliği yapıyor olması Turizm başlığı altında incelenmiştir. Bölgenin 

turizmden sağlanan gelir ve konaklama sayısının da arttırılması amacıyla çevre turizm merkezleri ile 

olan yolcu ulaşımı altyapısının iyileştirilmesi mutlak suretle gereklidir.  

Ulaştırma Bakanlığı tarafından 2023 vizyon projeleri kapsamında tanımlanan ulaşım yatırım 

hedeflerinden birisi olan Konya Antalya yüksek hızlı tren projesi bölgenin turizmden sağladığı gelirinin 

yükseltilmesi noktasında olumlu katkı yapacak, bölgenin erişilebilirliğini ve dolayısı ile ziyaret sayısını 

daha yüksek rakamlara taşıyacaktır.  

Böylelikle bölgenin daha fazla katma değer yaratması gereken sektörlerinden birisi olan turizm 

sektörü bu yöntemle Antalya ve çevresinin çekim gücü ile sağlamış olduğu ziyaretçi sayısını bir fırsat 

olarak kullanabilecektir.  

KONYA AKSARAY NEVŞEHİR HIZLI TREN PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. 

Konya Antalya yüksek hızlı tren projesi gibi, yine ülkemizin Dünya'ca tanınan turizm bölgelerinden 

birisi olan Nevşehir ve çevresine erişimi de Antalya Konya Nevşehir turizm cazibe hattının doğmasına 

neden olacaktır.  

Ulaştırma Bakanlığı tarafından hâlihazırda 2035 vizyon projeleri kapsamına alınmış olan Konya Kayseri 

yüksek hızlı tren projesi, TR 52 Bölgesinin çevresinde yer alan bölgeler ile bu kapsamda bir ilişki 

geliştirmesine, Antalya'nın mevcut ziyaretçi potansiyelinin de Konya merkez hattı ile birlikte bu 

güzergâhta da hareketliliğin arttırılması ve bu cazibe hattının tam ortasında yer alan Konya ve TR 52 

bölgesinin turizm gelirlerinin mümkün olduğunca artmasına neden olacaktır.   

KONYA ADANA HIZLI TREN HAZIRLANMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. 

Konya'nın yolcu ulaşımı bakımından da iletişimde olduğu ve bu iletişimin daha da arttırılmasının bölge 

için uzun erimde fayda sağlayacağı bir başka güzergâh da Konya Adana güzergâhıdır. Proje 

kapsamında uzun vadede bu güzergâh üzerinde bir yüksek hızlı tren projesinin geçekleştirilmesi 

yönünde rezerv konulmuştur. TR 52 bölgesinin bu yolla çevresi için bir düğüm noktası oluşturması, 

ziyaret sayısı ile birlikte yerli turizm için de fırsattır.  



Böyle bir güzergâhın Mersin merkez ile olan dolayısı ile Adana Mersin kentsel bölgesi ile bölge 

arasında olan iç turizm de dâhil seyahat sayısını arttıracağı ve bu kentsel bölge ile TR 52 bölgesi 

arasında lojistik, imalat ve tarım ürünleri gibi sektörler dışında karşılıklı kazanç sağlayacak bir başka 

sektörün daha etkin olmasını sağlayacağı düşünülmektedir. Bunun sağlanması yukarıda da ifade 

edildiği gibi uzun vadede bu güzergâhta bu ölçekte bir yatırım için lobi faaliyetlerine başlanması ve 

projenin vizyon projeler arasında kabul görmesi ile mümkün olacaktır.   

KONYA TAŞUCU KONVANSİYONEL DEMİRYOLU HATTININ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ. 

Tr 52 Bölgesinde sanayi sektörünün ve bağlı hizmetlerin geliştirilebilmesi aynı zamanda bölgenin 

üretim miktarını da artmasını sağlayacak ve yeni dış ticaret pazarlarının yeni sektörler için kullanımını 

da sağlayacak lojistik altyapının iyileştirilmesi ile sağlanacaktır. 

Çalışmanın önceki bölümlerinde de değinildiği gibi bölgenin erişilebilirliği düşük çıkan güney bölgesi 

ve aynı zamanda bölgenin lojistik olarak farklı limanları kullanıyor olması, aynı çerçevede düşünülmeli 

bu kapsamda iyileştirmeler önerilmelidir.  

 

Karaman'ın Mersin ve Tırmıl'ı, Konya'nın da ağırlıkla Mersin, Kuşcenneti (Balıkesir) varışlı ticaret 

yollarını demiryolu marifeti ile kullanıyor oluşu, bölgenin güneyinde erişilebilirliği arttırmaya yönelik 

yatırımların, ulaşım maliyetlerinin kara üzerinde azaltılması ve dolayısı ise bölgede yatırımın 

cazibesinin de aynı oranda artmasını sağlayacaktır. 

Bu çerçevede Konya Merkez ile Mersin Taşucu arasında lojistik faaliyetlerinin özellikle güney ve doğu 

ülkelere yönelik olarak yapılan ticaret için artması amacıyla Konya ve Taşucu arasında konvansiyonel 

demiryolu hattının projelendirilerek gerçekleştirilmesi kısa ve orta vadede öngörülmelidir.  

Mersin limanına olan mesafenin de seçilecek demiryolu güzergâhı ve uygulama projelerinde 

netleşmek üzere 50 km ile 100 km arasında kısalması, bu limanın cazibesini arttıracak, kısa zamanda 

kapasitesine doğru doluluk oranlarının artmasına neden olacaktır.  

Bu çeşit bir yatırım için bölge ve ülke düzeyinde lobi faaliyetleri mutlak suretle yapılmalıdır.  

 

Konya Karaman KONVANSİYONEL 

 Konya İstanbul demiryolu YHT 

KARAMAN ADANA KONVANSİYONEL HAT 

 

TAŞUCU LİMANININ TİCARET LİMANINA DÖNÜŞÜMÜNÜN SAĞLANMASI. 

Konya Taşucu arasında konvansiyonel hattın gerçekleştirilmesi aynı zamanda Taşucu Limanının ticaret 

limanına dönüştürülmesi projesi ile entegre edildiğinde verimli olacaktır. Bu liman aynı zamanda 

Konya Karaman Dış Ticaret Limanı olarak da tanımlanabilecek bir nitelikte olmalıdır.  

Böyle bir liman projesinin hedeflediği pazarlar genellikle Asya ve Afrika pazarları olmalıdır. Bu proje 

hinterlandına Mersin Limanı ile çalışmaya devam etmesi muhtemel Ereğli başta olmak üzere TR 52 

bölgesinin doğusu kısmen hariç olmak üzere, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık İlçeleri ile 

Gazipaşa'nın da dâhil olduğu bir etki alanına sahip olacaktır.  



Bu merkezler ile bir önceki başlıkta tanımlanan demiryolu marifeti ile TR52 bölgesi arasında tarım 

ürünleri başta olmak üzere ticaretin de artması bu vesile ile kaçınılmazdır. 

 

Konya Taşucu hattının çalışma prensibi aynı zamanda gümrüklemenin geri sahada yapılacağı bir 

"karalimanı" şeklinde de kurgulanabilir. Zaragoza Barselona ilişkisinde günümüzde deneyimlenen bu 

yöntem ile gümrükleme demiryoluna yüklendiği noktada yapılmakta, böylelikle yükün daha organize 

ve hızlı şekilde varış noktası ile buluşması sağlanmaktadır.  

 

KONYA BALO PROJESİ ENTEGRASYONUNUN SAĞLANMASI. 

Çalışmanın önceki bölümlerinde özetlenen BALO projesi bölgenin dış ticaretinde özellikle orta Avrupa 

ile olan ilişkinin daha hızlı ve organize şekilde yapılmasını sağlayacaktır. Bu kapsamda bölgenin 

projede daha etkin şekilde yer alması ve Afyonkarahisar doğrultulu konvansiyonel hattın da 

iyileştirilmesi Derince ve Bandırma limanı aktarma alternatiflerinin daha organize şekilde 

gerçekleşmesini sağlayacaktır. Batı Anadolunun bu kapsamda Bandırma Tekirdağ denizyolu hattı 

üzerinde gerçekleştirdiği ve uygulama aşamasında olduğu BALO parkuru bölge için de bir fırsattır. 

 

KONYA YENİCE DEMİRYOLU GÜZERGAHININ ELEKTRİKLİ ÇİFT HATTA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ. 

Konya Yenice (Doğanhisar) demiryolu güzergâhı da sanayi ve yolcu trafiğinin buna bağlı olarak yüksek 

standartlara ulaşması hedeflenerek orta vadede elektrikli çift hatta dönüştürülmeli, Konya merkez ile 

bu güzergah arasında kalan bölge bu çerçevede geliş sağlanması gerekli bir zon olarak kabul 

edilmelidir.  

KONYA ADANA GAP BAĞLANTISI DEMİR YOLUN KORİDORUNUN İYİLEŞTİRİLMESİ. 

Bölgenin sanayi sektöründeki gelişimi hızlandıracak öneri projelerden bir diğeri de konvansiyonel 

doğu hattının iyileştirilmesidir. Kısa ve orta vadede yapılacak iyileştirme çalışmalarının bölgenin hem 

ülkenin güney ve güney doğusu ile hem de o noktadan hareketle ülkemizin güney komşusu ülkelerle 

olan ticaret hacminin artmasında olumlu yönde katkı yapacağı öngörülmektedir.  

Uzun vadede yolcu ulaşımı için öngörülen Adana varışlı yüksek hızlı tren projesinin yanı sıra bu 

güzergâhta yük transferinin daha hızlı ve organize sağlanabilmesi amacı ile demiryolu kalitesinin 

artması, anılan koridor ile birlikte Mersin hattının da dolaylı yoldan bölge ilişkisini arttıracak, 

toplamda güney komşumuz ülkeler ile olan ilişkilerin TR 52 bölgesi için de gelişmesini sağlayacaktır.  

TCDD tarafından planlanan lojistik merkez projesine ek olarak aynı bölge içerisinde Toptancı Hali, 

Soğuk Hava Depoları, lojistik depo ve gümrüklü sahanın projelendirilmesi (Konya Karalimanı ve 

Lojistik Bölgesi) 

Lojistik merkezler başlığı altında verilen ve TCDD tarafından projelendirilmiş olan Konya Lojistik 

merkezinin karalimanı olarak çalışması öngörülmektedir.  

Karalimanları aynı zamanda lojistik serbest bölgeler olarak da işlev görebilen, limanlar ile arasında 

özellikle demiryolu bağlantısı bulunması gereken ticaret merkezleridir.  

Kara-limanları ile limanlar arasında karayolu, demiryolu bağlantısı olması gerektiğinden aradaki 

taşımacılığın yasal statüsü konusunda mevzuatta net tanımlanmış ifadeler gerekmektedir. Mevcut 



durumda limanlar ile liman dışındaki gümrük sahaları arasında TCDD tarafından taşınan yükler için 

TCDD beyannameleri verilmesi yeterli olmaktadır. Özel demiryolu taşıma şirketleri ve karayolu taşıma 

şirketlerine de “teminatlı sevk işlemi” ile beyanname verme koşuluyla taşıma yapmaları sağlanması 

durumunda kara-limanlarının işlevsel olması ve firmaların bu bölgelerde yatırım yapması, limanlarda 

bekleme yerine elleçleme ve benzeri diğer yük bekletme işlemlerini kara-limanları içerisinde 

gerçekleştirmeleri daha olanaklı olacaktır.  

Bu düzenleme birçok firma için değişik kalemlerde maliyet avantajı da sağlayacağından limanların 

işlem kapasitesi artacak ve firmaların maliyet ve zaman kayıpları önlenecektir.  

Bu düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut yasal çerçeve içinde TCDD tarafından yapılacak taşımalar 

ile kara-limanlarının kurulması ve mevcut mevzuat koşullarında dahi bu fonksiyonla işlev görülmesi 

dahi mümkün görünmektedir. 

Bu merkezde etkin lojistik faaliyetlerin sağlanabilmesi amacı ile öncelikle toptancı hali, soğuk hava 

depoları ve gümrüklü sahanın ilk etapta projelendirilmesi gerekmektedir.  

Bunun yanında projenin bu anlamda Mersin Taşucu ve BALO projesi ile entegre karalimanı olarak 

çalışması amacı ile son etapta da proje kapsamında aşağıdaki üniteler imal edilmelidir; 

 Demiryolu yük transfer istasyonu, 

 Kapalı gümrüksüz depolar, 

 Kapalı gümrüklü depolar (antrepolar), 

 Soğuk hava depoları, 

 Demiryolu tesisleri (RTG, Stacker, Ro-La), 

 Tehlikeli madde depoları, 

 Demiryolu yük aktarma deposu, 

 Toptancı hali, 

 Kargo aktarma merkezleri, 

 Konteynır stok ve doldurma alanı, 

 Kamyon ve TIR park alanları, 

 Güvenlik ve plaka kontrol, 

 Binek araç park alanları, 

 Lojistik şirket ofisleri, banka şubeleri, 

 Teknik altyapı ve atık su arıtma tesisi, 

 Yağmur suyu toplama depoları, 

 Çöp değerlendirme merkezi, 

 Tamir bakım atölyeleri, 

 Konaklama tesisleri, 

 Gümrük binası, güvenlik binası, 

 Sağlık birimi, mescit, itfaiye, 

 Akaryakıt istasyonu, 

 Büfe, restoran, kırtasiye, telefon, ATM, sigorta, market, kahvehane, vb. 
 
 

PROJELENDİRİLEN LOJİSTİK MERKEZİN SANAYİ-MADENCİLİK VE TARIM ÜRÜNLERİ İÇİN İHRACAT 

KAPISI OLABİLMESİNE YÖNELİK PROJELER TANIMLANMASI (GÜMRÜKLÜ SAHA OLUŞTURULMASI). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi karalimanı ya da lojistik saha olarak başlıklandırılabilecek bölgenin 

ihracata yönelik olarak öncelikli altyapısının kurgulanması gerekmektedir. Bölgenin altyapısının 



projelendirilmesinin ardından belirlenecek proje vizyonu çerçevesinde yine daha önce de ifade 

edildiği gibi karalimanı serbest bölge olarak da detaylandırılabilir.  

KARAMAN MERKEZ'İN SANAYİ POTANSİYELİNİN DE ARTTIRILMASI AMACIYLA KARAMAN  

MERKEZDE LOJİSTİK SAHA PROJELENDİRİLMESİ 

Karaman Merkez'in Konya ve merkez ilçelerine görece erişilebilirlik ve imalat rakamlarında geride 

kalıyor oluşu da göz önüne alınarak, Karaman Merkez'de demiryolu bağlantısı da kurgulanarak lojistik 

saha yatırımı yapılması amacıyla yer seçimi, projelendirme ve yatırım çalışmaları yapılabilir.  

Lojistik saha daha çok depolama yönelik olarak, çeşitli türlerde depo sahaları, aktarma merkezleri gibi 

Konya lojistik önerisine görece daha tali alt birimleri barındırmalı, Mersin Taşucu ve Konya lojistik 

projesi ile entegre çalışmalıdır.  

 

YENİCE AFYONKARAHİSAR DEMİRYOLU BAĞLANTISININ MEKİK TREN HATTINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Lojistik anlamda bölge potansiyelinin arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve bölge doğrultusunda 

bir sinerji oluşturulması amacıyla Yenice Afyonkarahisar hattının mekik tren hattına dönüşümü ulaşım 

stratejisi kapsamında uygun değerlendirilmektedir.  

Afyonkarahisarın yakın çevresi ile çalışacak bir aktarma merkezi haline gelmesi durumunda, TR 52 

bölgesi doğrultusunda yük taşıyıcı planlama çalışmaları ile zamanla talep artışlarını karşılayacak 

düzeyde seferler düzenlenebilecektir.  

Afyon ve Yenice istasyonlarının bu çerçevede konsolidasyon ve dekonsolidasyon merkezleri olarak 

fonksiyonlandırılması da düşünülebilecektir. Bu çerçevede, koridor üzerinde bulunan Ereğli, Karaman, 

Çumra, Konya merkez, Akşehir de birer aktarma merkezi olarak çalışabilir bu sayede bölgenin rekabet 

gücünün de artması sağlanabilir.  

 

ERİŞİLEBİLİRLİK ANALİZİ İLE ERİŞİLEBİLİRLİKLERİ DÜŞÜK ÇIKAN İLÇELERE YÖNELİK ALTYAPI 

YATIRIMLARININ YAPILMASI İLE ERİŞİLEBİLİRLİKLERİNİN ARTTIRILMASI, TOPLU TAŞIM HİZMETİNİN 

ARTTIRILMASI (SARIVELİLER, BOZKIR, HADİM, ERMENEK, AHIRLI). 

Bölgenin erişilebilirliği bir alt bölge olarak en düşük çıkan güney doğrultusunda yapılacak olan 

demiryolu ve ticaretin zenginleştirilmesine yönelik önlemler dışında, mevcut karayolu altyapısının da 

mümkün olduğunca öncelikle Sarıveliler olmak üzere, Bozkır, Hadim, Ermenek, Ahırlı gibi ilçeleri ve 

ulaşım ağları analizi başlığında tüm ulaşım modlarında ve karayolu erişilebilirliğinde özellikle erişimi 

düşük çıkan diğer merkezler için de yol kalitesinin arttırılmasına yönelik önlemler kısa ve orta erimde 

mutlak suretle alınmalıdır. 

 

ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ZAYIF İLÇELER İÇİN KARAYOLU İYİLEŞTİRME PROJELENDİRİLMESİNİN ÖNCELİK 

SIRASI İLE YAPILMASI, HİZMET SUNUM KALİTESİNİN BÜTÜN BÖLGE GENELİNDE STANDARDİZE 

EDİLMESİ. 

Karayolu ve tüm ulaşım altyapıları bölge genelinin çok altında çıkan ilçelere yönelik olarak yapılacak 

karayolu nitelik arttırma ve revizyon çalışmaları, bölgenin coğrafi olarak uzağında kalmış olan 

doğrultularının lineer hatlar halinde öncelikle daha erişilebilir kılınması hedefini gütmelidir.  



Bu bağlamda Ermek ve Sarıveliler gibi ilçelerin bölgede yer alan kent merkezleri ile olan ilişkilerinin 

artmasının temini için öncelik güney hattına verilebilir.  

   

HAVALİMANINDA ULUSLAR ARASI UÇUŞLARIN ARTMASI İÇİN GEREKLİ LOBİ  FAALİYETLERİNİN 

YAPILMASI. 

2011 Yılı Aralık ayı sonunda Konya Havalimanında gerçekleşen dış hat ticari uçuş sayısı 395'den 2012 

yılı Aralık ayı sonuna gelindiğinde  362'ye düşmüştür. Bu rakamların artması ve dolayısı ile uluslar 

arası doğrudan bağlantıların diğer sektörlere olan etkisi de söz önüne alınarak güçlenmesi amacı ile 

dış hat uçuş sayısının yükselmesi noktasında Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili birimleri gibi söz sahibi 

kurumlar nezdinde lobi faaliyetleri yapılmalıdır.  

Her ne kadar Ankara ve Antalya'da yer alan havalimanları dış hat uçuşları bakımından yüksek 

rakamlara ulaşmış ve yüksek hızlı tren projeler ile bu merkezlere ulaşım kolaylaşmış/kolaylaşacak olsa 

da müstakil olarak Konya'nın dış hat uçuşunu arttırması bölge için katma değer yaratan özellikle bilgi, 

innovasyon ve Ar-ge’ye dayalı sektörlerde ve turizmde gelişme sağlayacaktır.   

 

KONYA TAŞUCU DUBLE YOL PROJESİNİN TAMAMLANMASI. 

Ticaretin yoğunlukla yapıldığı limanlara erişimde demiryolları maksimum öneme sahip olsa da çıkış 

noktalarından varış liman noktalarına erişimde karayolu güzergâhının niteliği ve hızı da önemli bir 

paya sahiptir.  

Bölgenin sıklıkla vurgulanan ve erişimi düşük olan güney bölgesinin de güzergâh ile bağlantılı olduğu 

göz önüne alınarak bu hattın karayolu bağlantısının güçlendirilmesi amacı ile duble yol projesinin 

uygun güzergâhta sağlanması, sistemin tümüne olumlu katkı yapacaktır.  

 

KONYA ANAMUR GÜZERGÂHININ KARŞILIKLI YOLCU, TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ VE TURİZM İÇİN 

YOL KALİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ. (KISMİ GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİKLERİ İLE YOLCULUK SÜRESİNİN 

KISALTILMASI) 

Anamur gibi tarımın yoğunlukla yaşandığı ve ülke tarım sektörü içinde de yaş meyve sebze gibi 

ürünlerin pazarlanmasında pay sahibi ve yükselen bir bölgenin TR 52 bölgesi ile bağlantısının 

güçlendirilmesi, Taşucu bağlantısı ile entegre olarak düşünülebilecek ve bu hatta ticaret hacmine 

katkı sağlayacak bir adım olarak görülmelidir.  

Konya Anamur arasında uygun güzergâh değişikliklerini de içerecek karayolu bağlantısı revizyonu 

öneriler diğer proje ve stratejilerle birlikte bölge için öngörülen yatırımlar arasına alınmalıdır.  

 

ALANYA SARIVELİLER KARAYOLUNUN NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI 

TR 52 Bölgesinin erişilebilirliğinin öncelikle arttırılması bölge genelinde erişilebilirlikte bir denge 

kurulması açısından önemlidir. Bu kapsamda alanya Sarıveliler karayolu bağlantısının niteliğinin de 

arttırılması ve Akdeniz sahili ile olan bağlantının daha güçlü hale getirilmesi önemlidir.  

 



SARAYÖNÜ POLATLI KARAYOLU GÜZERGAHININ NİTELİĞİNİN ARTTIRILMASI 

Bölgenin İç Anadolu ve Marmara bölgelerine de olan bağlantısının daha da kuvvetli hale getirilmesi 

amacıyla bölge ve kuzeyi ölçeğinde Sarayönü ile Polatlı İlçeleri arasındaki karayolu güzergahının 

niteliğinin arttırılması da orta ve uzun vadede uygun mütalaa edilmiştir.  

 

METROPOL BÖLGE İÇİNDE YOLCULUK SÜRELERİNİN KISALTILMASI İÇİN KONYA ÇEVRE YOLU 

ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI. (YENİ BÜYÜKŞEHİR YASASINA YÖNELİK) 

Bölgesel olarak ulaşım faaliyetlerinin niteliğinin arttırılması, yeni güzergâh ve ulaşım modu 

yatırımlarının öngörülmesi kadar, bölgenin lider kenti olan Konya kent merkezinin de yerel ulaşım 

problemlerinin azaltılması ve metropol içinde yolculuk sürelerinin kısaltılması dikkate değer bir 

strateji olmalıdır.  

Bu kapsamda Konya metropol bölgesi içinde çevre yolu çalışmalarının tamamlanması metropol için 

yerel ulaşımın daha yüksek kalitede sağlanmasını ve noktalar arası ulaşım sürelerinin daha yüksek 

standartlara taşınmasını sağlayacaktır. 

 

BÖLGE İÇİNDE ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ZAYIF OLAN İLÇELERE TOPLU TAŞIM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 

TOPLU TAŞIM HİZMETLERİNİN ARTTIRILMASI, İLÇELER ARASI TOPLU TAŞIM HİZMETİ SAĞLANMASI 

Bölge içinde erişilebilirlik analizler çerçevesinde sentez ve karayolu erişilebilirliği açısından ve 

yukarıda sayılan ilçelerin düşük erişim endekslerinin etkilerinin azaltılması amacı ile öncelikle ve kısa 

vadede bu ilçelere olan toplu taşım hizmetlerinin iyileştirilmesi sağlanabilir.  

Bu amaçla Konya ve Karaman merkezli olmak üzere ve aynı zamanda bölgenin diğer büyük 

merkezlerine toplu taşım güzergâhları belirlenerek merkezlerin birbirleri ile olan ilişkileri 

kuvvetlendirilmelidir.  

 


