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

Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde temelli bir inkılap
yapmış olan büyük Türk milletinin dinamik idealidir.

Bu ideali en kısa bir zamanda başarmak için, fikir ve hareketi, beraber
yürütmek mecburiyetindeyiz.

Bu teşebbüste başarı, ancak, türeli bir planla ve en rasyonel tarzda
çalışmakla mümkün olabilir.”
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Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

BAKAN SUNUŞU
Sürdürülebilir kalkınmayı amaçladığımız Konya Ovası Projesi

Bu bağlamda, gerçekleştirilen reformların en önemlisi, 5018

(KOP) ile Bölge halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi, diğer

sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen yeni

bölgelerle gelişmişlik farkının azaltılması ve ulusal düzeyde

kamu mali yönetim anlayışının yerleştirilmesi olmuştur. Yeni

ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda

anlayışla birlikte Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet

bulunulması hedeflenmektedir.

Raporu ve İç Kontrol Sistemi kamu yönetimine dâhil edilmiştir.

Bu doğrultuda idareler; ulusal düzeydeki kalkınma odaklı

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımızın yürütmüş

makro politikaların hayata geçirilmesi noktasında, yerel

olduğu proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik

dinamiklerin azami düzeyde katkısı için önemli bir rol

ilkelerinin gereği temel bir çıktı olan ve ilgili yönetmelik

oynamaktadır.

kapsamında hazırlanan Başkanlığımız 2020 Yılı Faaliyet
Raporu’nun İdaremize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim.
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Mahmut Sami Şahin
KOP İdaresi Başkanı

BAŞKAN SUNUŞU
İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir hizmet

yürütülmüştür. Ayrıca Okuma Kültürünün Geliştirilmesi

anlayışıyla hizmet veren Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma

Projesi ile çocuk kütüphaneleri, Z kütüphaneler ve millet

İdaresi Başkanlığı, Bölge halkının refah düzeyinin artırılmasını,

kıraathaneleri kurularak okuma kültürünün sürdürülebilir

bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesini ve ulusal

şekilde yaygınlaştırılması amaçlanmıştır. Bölgesel sosyal

düzeyde ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşılmasına katkı

kalkınma faaliyetleri kapsamında yürütülen Sosyal Gelişim

sağlanması amacıyla 2011 yılından beri hizmet vermektedir.

Programı ile istihdam, mesleki gelişim, sosyal içerme,
kültür-sanat ve spor alanlarında birçok proje desteği

Başkanlığımız 2020 yılı içerisinde tarım ve hayvancılık

sağlanmıştır.

sektörleri başta olmak üzere sanayi, turizm, kırsal kalkınma,
eğitim ve kültür sektörlerinde katma değer ve verimliliğin

Mali saydamlık ve hesap verebilirliğin gereği olarak

artırılarak gelir seviyesi yüksek ve daha yaşanabilir, küresel

Başkanlığımızın kamu kaynaklarını nasıl kullandığını ve

ölçekte cazibe merkezi haline gelen bir bölge hedefine

yürüttüğü faaliyetlere ilişkin performans sonuçlarını

ulaşma vizyonuyla çalışmalarına devam etmiştir.

açıkladığımız Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı 2020 Yılı Faaliyet Raporu hazırlanmış bulunmaktadır.

Bu kapsamda Başkanlığımızca yürütülen Küçük Ölçekli
Sulama İşleri Programı ile 5121 hektar alan modern sulama

2020 Yılı Faaliyet Raporu’nu kamuoyunun bilgisine arz ediyor

şebekesine kavuşturulmuş, Sanayide Enerji Verimliliği

ve faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği olan Başkanlık

Uygulamaları Projesi ile enerji kaynaklarının kullanımında

çalışanlarına teşekkür ediyorum.

yarı yarıya tasarruf sağlayacak yenilikler desteklenmiş,
TÜBİTAK danışmanlığında başlatılan Jeotermal Kaynakların
Değerlendirilmesi Projesi kapsamında pilot uygulamalar
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GENEL BİLGİLER
A.MİSYON VE VİZYON
MISYON
İnsanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesinin tüm sektörlerdeki potansiyelini planlı ve programlı
bir şekilde değerlendirerek bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmaktır.

VIZYON
Anadolu’nun geçmişten gelen gücünü günümüz dinamikleriyle harmanlayarak, KOP Bölgesini küresel ölçekte bir cazibe
merkezi haline getiren, kurumsal kültürü yerleşmiş; güvenilir, lider bir kurum olmak.

TEMEL İLKE VE DEĞERLER
ºº Kaynak kullanımında etkinlik
ºº Katılımcılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik
ºº Kolay erişilebilirlik
ºº Kurumsal güvenilirlik
ºº Etkin, verimli ve kaliteli hizmet anlayışı
ºº Çözüm odaklı ve paylaşımcı yaklaşım
ºº Uzmanlığı ve bilgiyi esas alma
ºº Çok boyutlu ve vizyoner bakış
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B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. maddesinde idaremizin görevleri sayılmıştır. Bu görevler;
a) Bölgelerin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve
bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planları hazırlamak, bunların uygulanmasını koordine etmek, izlemek ve
değerlendirmek.
b) Eylem planları kapsamındaki kamu yatırımlarının etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesi için kurumlar arası
koordinasyonu sağlamak.
c) Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hazırlamak,
önceliklendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.
ç) Bölgedeki kurum ve kuruluşlar tarafından yürütülen yatırım projelerini izlemek ve değerlendirmek.
d) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde, yatırım projelerinin geliştirilmesine yardımcı olmak,
bu sürece gerektiğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre malî ve teknik destek sağlamak.
e) Bölge planlarının tamamlayıcılığını ve bütünlüğünü gözeterek, kalkınma ajanslarının ortak ve daha etkili
çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve öneriler geliştirmek.
f) Bölgelerinin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak
veya yaptırmak.
g) Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları için başta kurumsal kapasite ve beşeri kaynak konuları
olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik
oluşturmayacak yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak.
ğ) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.
Olarak tanımlanmıştır.
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) sayılı cetvelde gösterildiği üzere Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale illerini kapsamaktadır.
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C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1. FIZIKSEL YAPI
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konevi Mahallesi Ferit Paşa Caddesi No:18 Meram/KONYA adresindeki
1.512 m² arsa üzerine kurulu A, B ve C Bloklarından müteşekkil toplam 10.528 m² kapalı alana sahip hizmet binasında
faaliyetini sürdürmektedir.
B bloğun tamamı (2.932,54 m²) Türkiye İstatistik Kurumu Konya Bölge Müdürlüğü’ne tahsis edilmiş olup, A bloğun 4, 5,
6’ncı katları (2.329,60 m²) Mevlana Kalkınma Ajansı’na kiralanmıştır. Kalan 5.839,14 m²’lik alanda Başkanlığımız hizmetlerinde
kullanılmaktadır.
Başkanlıkta, 200 kişilik 1 adet konferans salonu, 4 adet toplantı salonu ile 120 kişilik yemek salonu bulunmaktadır.
Başkanlığımızın hizmetlerinde kullanılan 7 adet taşıt bulunmakta olup bunların dağılımı aşağıdaki gibidir.

Tablo-1. Mevcut Araç Sayısı
Taşıtlar

Mülkiyet

Kiralık

Genel Toplam

Binek Otomobil

1

3

4

Minibüs

1

-

1

Arazi

1

1

2

TOPLAM

3

4

7

10

Faaliyet Raporu 2020

2. ÖRGÜTSEL YAPI
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı teşkilatı; kuruluş ve görevlerini düzenleyen 642 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname uyarınca teşkilatın bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı ile yeteri kadar personelden oluşacağı belirtilmiştir.
İdare’nin organizasyon yapısını oluşturmak üzere aşağıdaki koordinatörlükler kurulmuştur.
ºº Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
ºº Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
ºº Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
ºº İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
ºº Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
ºº Planlama ve Geliştirme Koordinatörlüğü

BAŞKANLIK ORGANIZASYON ŞEMASI AŞAĞIDA GÖSTERILMIŞTIR.
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3. BILGI VE TEKNOLOJIK KAYNAKLAR
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın iletişim ağı altyapısı 2012 Mart ayından itibaren kullanılmaktadır. Bilgisayarlar ile kenar anahtarlar (switch) arasında 100/1000 MBit hızında çalışan ethernet tabanlı altyapı kurulmuştur.
Kablolamada fiber optik ve UTP kablolar kullanılmıştır.
İnternet bağlantısı 30 Mbit fiber optik kablo üzerinden servis sağlayıcı firma aracılığıyla sağlanmaktadır. Başkanlığımızda
kullanılan yazılımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Tablo-2. Yazılım Envanteri
Yazılımlar

Adet

Windows 7

85

Windows Server 2008

4

Citrix Xen Server (Sanal Server)

1

Linux Server

1

Microsoft SQL Server

1

Microsoft Office 2010

1

Açık Kaynak Kodlu Yedekleme Sistemi (NAS)

1

E – Dönüşüm ( Internet, Intranet olanakları, web sayfaları, portal çalışmaları vs.)
İnternet sitesi, bilgi işlem sistemi İdare’nin ihtiyaçları çerçevesinde geliştirilmiş ve periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir. İdare, gelişen teknolojiyi takip ederek, oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli uygulamaları internet tabanlı
olarak geliştirmekte ve kendi bünyesindeki uygulama sunucularında çalıştırılmasını sağlamaktadır.
Uygulama sunucularında internet ortamında kullanılan yazılımlar, yapılandırılmış olan yüksek hızlı internet bağlantısı ile
ilgili güvenlik prosedürleri çerçevesinde internete bağlı bir bilgisayardan erişilebilir hale getirilmiştir. Uygulama sunucuları
üzerinde HTML, PHP, ASP ve MySQL kullanılarak açık kaynak kodlu olarak her türlü uygulamaların geliştirilmesi ve çalıştırılması
mümkündür. Başkanlığımızda kullanılan donanımlar aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir.
Tablo-3. Donanım Envanteri
Donanımlar

Adet

Masaüstü Bilgisayar

47

Dizüstü Bilgisayar

38

Yazıcı

13

Tablet

2

Tarayıcı

3

Sunucu

4

Kenar Anahtar

7

Güvenlik Duvarı

1

Projeksiyon cihazı

7

Yukarıda sıralanan mevcut sistem öğeleri genellikle açık kaynak kodlu yazılımlar olup bakım ve onarım anlaşmaları
bulunmamakta, bir sorunla karşılaşıldığında İdare, kendi öz kaynaklarıyla soruna müdahale etmektedir. Donanımsal olarak
teknolojik ömürlerini tamamlamış ürünler kullanılmasına ek olarak, yazılımsal boyutuyla ele alındığında sanallaştırma,
yedekleme ve güvenlik duvarı hizmetleri mümkün olduğunca kamu yararı gözetilerek ücretsiz uygulamalarla sağlanmıştır.
Ancak kullanılan açık kaynak kodlu ücretsiz yazılımların ve günümüz teknolojisine ayak uyduramayan donanımların modern
teknolojiye uygun hale getirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2020 yılının son döneminde söz konusu ihtiyacın giderilmesi
için Sistem Yenileme Mal Alım İhalesi tamamlanmış olup yeni dönemde bilgi işlem sistemi modern hale getirilecektir.
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4. İNSAN KAYNAKLARI
2020 Ocak itibariyle Başkanlığımızda 41 memur (657 4/A), 3 sözleşmeli personel (657 4/B) ve 28 sürekli işçi olmak üzere
toplamda 72 personel bulunmaktadır.
Tablo-4. Personel Durumu
Kadrolu Personel
Memur

Sürekli İşçi

37

28

Sözleşmeli Personel
2

%42
Sürekli İşçi

%55
Memur

%3
Sözleşmeli Personel

Tablo 5: Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu
Öğrenim Durumu

Memur

Sözleşmeli Personel

Sürekli İşçi

Toplam

Yüksek Lisans

14

1

2

17

Lisans

19

1

8

28

Ön Lisans

2

0

2

4

Lise

1

0

8

9

İlköğretim

0

0

6

6

İlkokul

1

0

2

3

Toplam

37

2

28

67

Başkanlığımız Personelinin Eğitim Durumu

20

15

19

14

10
8

8
6

5
2
1
0

1

2

2

1

0

13

0

0

0

1

2
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Tablo-6. Birim ve Hizmet Sınıfı Bazında Personel Dağılımı

Sağlık
Hizmetleri

Yardımcı
Hizmetler

Sözleşmeli
Personel

Teknik
Hizmetler

Genel İdari
Hizmetler

Kadrolu Personel

Başkanlık

3

0

0

0

0

2

5

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

7

1

0

2

0

18

28

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

0

4

0

0

1

1

6

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler
Koordinatörlüğü

0

5

0

0

0

1

6

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

2

0

0

0

1

4

7

Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

1

6

0

0

0

1

8

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

0

5

1

0

0

1

7

Toplam

13

21

1

2

2

28

67

Öğrenim Durumu

Sürekli İşçi

Toplam

Tablo 7: Başkanlığımız Personelinin Kadro Statüleri ve Cinsiyete Göre Dağılımı
Statü

Erkek

Kadın

Toplam

Memur

29

8

37

Sürekli İşçi

17

11

28

Sözleşmeli Personel

1

1

2

Toplam

47

20

67
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5. SUNULAN HIZMETLER
642 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile verilen ve Yetki, Görev ve Sorumluluklar başlığı altında sıralanan görevler
Başkanlığımız tarafından bölge dâhilinde yerine getirilmektedir.

5.1. Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü
1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide
edilmesini sağlamak.
2. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesinin stratejik plan ve yıllık performans programına
uygun olarak hazırlanmasını sağlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.
3. Bütçe kayıtlarının tutulmasını, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanmasını sağlamak; verileri
değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistiklerin hazırlanmasını sağlamak.
4. Gelirlerin ve alacakların tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen değerler
ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî işlemlerin kayıtlarının yapılması
ve raporlanması işlemlerini yürütmek.
5. Malî kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve diğer birimlere gerekli bilgileri
sağlamak ve danışmanlık yapmak.
6. Belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programlarını hazırlamak ve hizmet
gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
7. İdarenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar
yapmak ve ön mali kontrol faaliyetlerini yürütmek.
8. İdare Faaliyet Raporlarının hazırlanmasını koordine etmek.
9. Mali Durum ve Beklentiler Raporunun mevzuat çerçevesinde hazırlanmasını ve mali saydamlık gereğince web
sitesinde yayınlanmasını sağlamak.
10. İdarenin Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile koordinasyonunu sağlayarak nakit planlamasını yapmak,
uygulamak ve raporlamak.
11. Koordinatörlük görev alanına giren konularda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale iş ve işlemlerini
yürütmek ve idarede yapılan tüm ihalelere mali üye vermek.
12. İdarenin insan kaynağı planlaması, iş tanımları, iş analizleri, hizmet içi eğitim, performans değerlendirme
sistemi çalışmalarını yürütmek.
13. İdareye ait tüm ödemelerin MYS üzerinden tahakkuk işlemlerini yürütmek.
14. İdarenin özlük haklarını kapsayan personel politikası çalışmalarını yürütmek ve personel sistemini geliştirmek
için çalışmalar yaparak tekliflerde bulunmak.
15. İdarenin personel ihtiyacının karşılanmasına ilişkin seçme, atama, görevlendirme ve oryantasyon işlemlerini
yürütmek.
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16. İdare personelinin atama, disiplin, kadro, vize, terfi, intibak, izin ve emeklilik ile ilgili her türlü özlük haklarına
ilişkin işlemler ile yurtiçi-yurtdışı geçici görevlendirme gibi tahakkuk işlemlerini yürütmek.
17. Mal bildirimi ve hizmet birleştirilmesi-borçlanması işlemlerini yürütmek.
18. Soru önergelerine verilecek cevapların sekretarya hizmetlerini yürütmek.
19. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır kayıtlarının tutulmasını, taşınır ve taşınmazlara ilişkin
icmal cetvellerinin düzenlenmesini sağlamak.
20. İdarenin satın alma işlemlerinin mevcut kanun ve yönetmelik hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak.
21. İdarenin bilişim, bilgi işlem, bilgi güvenliği, bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımları ile web
sayfasının güncellenmesiyle ilgili işlemleri yürütmek.
22. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde, kiralama ve satın alma işlerini yürütmek;
temizlik, aydınlatma, ısıtma, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek.
23. İdare Hukuk Müşavirliği biriminin sekretarya hizmetlerini yürütmek.
24. Genel evrak faaliyetlerini düzenlemek ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
25. İdarenin mülkiyetinde olan ve kiralanan araçların sevk ve idarelerini sağlamak.
26. İdarenin genel güvenlik ve temizlik hizmetlerini yürütmek.
27. İdare yemekhanesinin işletilmesini sağlamak.
28. İdare hizmet binasında bulunan tüm bütünleşik parça ve eklentilerin kontrollerinin yapılarak gereken iyileştirme
ve tamiratların yapılmasını sağlamak.
29. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatta yer alan tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesini sağlamak.
30. Yatırım programlarına proje teklif etmek.
31. İlgili mevzuatlar çerçevesinde tahsis ve satış işlemlerini gerçekleştirmek.
32. İdarenin kurum içi ve dışı haberleşme (santral) hizmetlerini yürütmek.
33. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.2. İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü
1. Bölgenin kalkınmasının hızlandırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların proje ve faaliyetlerinin uyum ve
bütünlük içinde yürütülmesini sağlayacak eylem planlarının hazırlanmasını koordine etmek.
2. Eylem planlarının gerektirdiği yatırımlara ilişkin teklifleri ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde hazırlamak,
önceliklendirmek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na göndermek.
3. Kamu Yatırım Programı’na KA-YA Bilgi Sistemi aracılığı ile önerilen projelere yönelik koordinasyon ve yazışmaları
gerçekleştirmek.
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4. KOP Eylem Planı ve Kamu Yatırım Programı kapsamında KOP Bölgesi’nde gerçekleştirilen yatırımların durumuna
ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlardan ve Başkanlığımıza bağlı koordinatörlüklerden üç ayda bir talep edilen verilerin derlenmesini
sağlamak.
5. KOP Eylem Planı ve Kamu Yatırım Programı kapsamında üç ayda bir toplanan veriler ışığında, KOP Eylem Planı
ve KOP Bölgesi Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporlarını hazırlamak ve Bakanlığa iletmek.
6. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından talep edilen bilgilerin derlenmesi ve Bakanlığa gönderilmesine yönelik
koordinasyonu sağlamak.
7. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin sunum, bilgi notu ve raporları
hazırlamak ve/veya hazırlanması için koordinasyonu sağlamak.
8. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan kurum ve kuruluşlara, basın ve STK’lara gidecek tüm verilerin
derlenmesi ve gönderilmesine yönelik koordinasyonu sağlamak.
9. KOP Son Durum Raporu’nu hazırlamak.
10. KOP Bölgesi Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Raporu’nu hazırlamak.
11. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Brifing Raporu’nu hazırlamak.
12. Üç ayda bir KOP Bölgesi İl Koordinasyon Raporunu hazırlamak.
13. Yıllık Program İzleme Sistemi (YPİS)’ne gerekli verilerin girişini yapmak.
14. Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi (HEYS)’ne gerekli verilerin girişini yapmak.
15. KOP BKİ görev alanına giren illerde üç ayda bir gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılım
sağlamak.
16. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.3. Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü
1. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (İdare) kuruluş mevzuatı kapsamında koordinatörlüğümüz görev alanına
giren enerji, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, bilişim ve haberleşme sektörlerine yönelik çalışmalar ve gerekli faaliyetlerin
yapılmasını sağlamak.
2. KOP Bölgesi illerinde Koordinatörlüğün görev alanına giren gerekli durumlarda ilgili kurumlar arası koordinasyonu
sağlamak.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilmesi hâlinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu konularda görüş ve
öneriler geliştirmek.
4. Bölgenin gelişme potansiyeline, sorunlarına ve imkânlarına dair araştırma, etüt, proje ve incelemeler yapmak
veya yaptırmak.
5. KOP Bölgesinde Koordinatörlüğün görev alanına giren konularda sorunların tespiti ve ihtiyaçların belirlenmesi
için saha çalışmaları yapmak.
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6. Enerji, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, bilişim ve haberleşme sektörlerine yönelik ulusal ve uluslararası düzeydeki
projeleri ve sektörel yenilikleri takip etmek,
7. Devlet yatırım programına Koordinatörlüğün görev alanlarında proje tekliflerini hazırlamak.
8. Bakanlığa hazırlanan proje tekliflerini sunmak ve projelerin kabulü için gerekli takip ve faaliyetlerin yerine
getirilmesini sağlamak.
9. Koordinatörlük bütçesinin kullanımına ilişkin tüm faaliyetleri incelemek ve yönetmek.
10. Bakanlıkça kabul edilen ve devlet yatırım programına giren projelerin gerekli ihale dokümanlarının hazırlanmasını
sağlamak.
11. Koordinatörlükçe hazırlanan ihale dokümanları ile ihalelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
12. Koordinatörlükçe ihaleleri gerçekleştirilip sözleşmeye bağlanan projelerin yürütmek.
13. Koordinatörlüğün yürüttüğü projeler ve çalışmalarla ilgili toplantı, panel, çalıştay, vb. organizasyonları gerçekleştirmek.
14. Yürütülen projelerin ara ve kesin hakedişlerin hazırlanması, muayene ve kabul iş ve işlemleri yürütmek.
15. Kalkınma Planları ile uyumlu Koordinatörlük alanı dâhilinde kalkınma odaklı destek programları tasarlamak ve
uygulamak.
16. İdare Koordinatörlüklerince yürütülen projelerde kontrol komisyonları ve muayene ve kabul komisyonlarına
ihtiyaca binaen personel desteği sağlamak.
17. Tamamlanan projelerin tanıtımlarına yönelik faaliyetlerde bulunmak.
18. Ortak çalışma gerektiren alanlarda ilgili koordinatörlüklerle iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmek.
19. KOP Eylem Planının hazırlanması süreçlerinde gerekli çalışmalara destek vermek.
20. Koordinatörlüğün görev alanına giren ve ihtiyaç duyulan konularda raporlama yapmak.
21. Sorumluluk alanımızda İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasına katkı sağlamak.
22. Sorumluluk alanımızda İdarenin iç kontrol standartları uyum eylem planı çalışmalarına katkı sağlamak.
23. Sorumluluk alanımızda İdare faaliyet raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak.
24. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.4. Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü
1. Su kaynaklarının etkili ve sürdürülebilir şekilde kullanımının sağlanması amacıyla gerekli planlama faaliyetlerinin,
su kaynakları ile ilgili çalışan diğer kurumlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
2. Küçük ölçekli tarımsal sulama altyapısının kurulumuna ve mevcut küçük ölçekli sulamaların etkinliğinin
artırılmasına yönelik projeleri desteklemek.
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3. Tarımsal sulamada verimliliği ve etkinliği artırmak amacıyla yeni metot ve teknolojilerin kullanılması yönünde
çalışmalar yapmak.
4. Kırsaldan kente göçü engellemek amacıyla, özellikle tarımsal üretim açısından dezavantajlı alanlarda ve sezon
dışı dönemde, gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine ve istihdam imkanlarının artırılmasına yönelik projeleri yürütmek ve
desteklemek.
5. Kırsal alanlarda yaşam kalitesini artırmaya yönelik altyapıyı (ulaşım, su, kanalizasyon v.s) geliştirecek projeleri
desteklemek.
6. Bölgemizde yer altı suyu potansiyeline yönelik her türlü teknik etüt ve analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi
ile aynı amaca hizmet eden diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak bölgede yeraltı su potansiyelinin geleceğine
yönelik planlamalar ve sürdürülebilirliğini sağlamak için gerekli çalışmaları yürütmek.
7. Bölgede yapılacak jeolojik, jeoteknik ve jeofiziksel çalışmaların yürütülmesi ayrıca riskli jeolojik alanların (obruk,
oturma, heyelan, taşkın vb.) belirlenerek bu konuda alınacak tedbirlerin tespiti ve uygulanmasına yönelik faaliyetlerin diğer
kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.
8. Koordinatörlükte yürütülen projelerin online harita tabanlı bir altlıkla bilgi sistemi veri tabanına entegre şekilde
veri işleme ve bu verilerin paket program aracılığı ile izleme ve değerlendirmesini sağlamak.
9. Koordinatörlük görev alanına giren konularla ilgili ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri
ve faydalanıcılar ile birlikte ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak.
10. Koordinatörlük görev alanındaki konularda faaliyet gösteren kurumlar arası koordinasyon ve destekleme
faaliyetlerini gerçekleştirmek.
11. Koordinatörlük görev alanına giren konularda bölgede çalışan veya çalışacak kamu ve gönüllü kuruluşların
koordinasyon içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla bu kuruluşların bir araya gelmesine ortam oluşturulması için
seminer, toplantı, vb. etkinliklere katılım sağlamak ve düzenlemek.
12. Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler kapsamında koordinatörlük görev
ve yetki alanına giren konularda gerekli çalışmaları yapmak.
13. Koordinatörlük görev alanına giren konulardaki gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarının bölgesel
gelişme sürecine aktarılmasını sağlamak.
14. Yürütülen projelerle ilgili idari işlemler ile ihale, ödeme ve nakit akışının takibine yönelik işlemleri gerçekleştirmek.
15. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izleme raporları ve gerekli görürse saha ziyaretlerinden elde edilen verilerle,
izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belli dönemlerde raporlar hazırlamak.
16. Başkanlığımızca hazırlanan raporlamalarda yer alan koordinatörlüğümüz görev alanına giren konular ve projeler
ile ilgili bilgileri derlemek ve raporlamaları hazırlamak.
17. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi önerilen projelerin yatırım programına alınmasına yönelik
çalışmaları yürütmek.
18. Yatırım programına giren ve Bakanlık tarafından onaylanan projeleri uygulamak.
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19. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

5.5. Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü
1. KOP Bölgesi’nde, tarım sektörü ile kırsal kalkınma faaliyetlerinin gelişmesine yönelik olarak, eğitim-yayım-danışmanlık, araştırma, planlama, proje ve uygulama çalışmalarını yürütmek.
2. Ulusal kalkınma plan, program ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler kapsamında İdaremizin görev ve
yetki alanına giren tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma konularında koordinatörlük faaliyetleri çerçevesinde çalışmalar
yapmak.
3. Bölgede kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesi
için ilgili ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve faydalananlar ile birlikte ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak.
4. Tarım sektörüne yönelik gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve sonuçlarının bölgesel gelişme sürecine
aktarılmasını sağlamak.
5. Bölge kalkınma planının tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine yönelik, kuruluşlar
arası koordinasyonu sağlamak veya desteklemek.
6. Bölgenin kalkınmasında öncelikli yörelerin ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu yörelerin gelişmesinin sağlanması
amacıyla araştırmalar yapmak, desteklemek, sonuçlarını değerlendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak, kırsal kalkınma
programlarını hazırlamak ve uygulamak.
7. Bölgede tarımsal projelerde faydayı artırmak amacıyla yeni metot ve teknolojilerin kullanılması için tarım
sektörüne benimsetilmesi yönünde çalışmalar yapmak.
8. Bölgede tarım-sanayi entegrasyonunun teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması yönünde çalışmalar yapmak.
9. Bölgenin kırsal kalkınmasının gerçekleştirilmesi ve tarımsal potansiyelinin sürdürülebilir hale getirilmesi için
önerilerde bulunmak ve örnek projeler hazırlanmasına katkı sağlamak.
10. Üretici örgütlerinin tarımsal kalkınma sürecindeki uyumsuzlukların giderilmesini, tarımsal üretimin ve
pazarlamanın her aşamasında etkin katılımlarının sağlanmasını desteklemek ve yenilerinin kurulmasını teşvik etmek.
11. Tarım ve kırsal kalkınma konusunda bölgede çalışan veya çalışacak kamu ve gönüllü kuruluşların koordinasyon
içinde çalışmalarının sağlanması amacıyla bu kuruluşların bir araya gelmesine ortam oluşturulması için seminer, toplantı,
v.b. etkinlikleri düzenlemek.
12. Kırsal alanda çevre ve yöresel ürünlerin işlenmesi ile el sanatlarının geliştirilmesi konularında istihdamı ve
ekonomik çeşitliliği geliştirici araştırma faaliyetlerinde bulunmak.
13. Kırsalda kente göçü engellemek amacıyla tarım sektörünün gelişmesi gelir kaynaklarının çeşitlenmesi ve
yaşam kalitesinin yükseltilmesine yönelik projeler yapmak veya yaptırmak.
14. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belli dönemlerde raporlar hazırlamak.
15. Yatırım programına giren ve Bakanlık tarafından onaylanan projeleri uygulamak.
16. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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5.6. Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü
1. KOP BKİ Eylem Planındaki ‘Beşeri ve Sosyal Yapının Güçlendirilmesi’’ ile ‘Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi’
eksenleri altında geçmişte desteklenen ve hali hazır da faaliyet bazlı devam eden projelerin takibini sağlamak,
2. Bölgede sosyal projeler gerçekleştirmek, uygulamak/uygulanmasına destek olmak,
3. KOP Bölgesi’nde ekonomik kalkınma ile eşgüdüm içinde dengeli, adil, sosyal ve insani gelişmeyi gerçekleştirmeye yönelik araştırma, planlama ve uygulama çalışmalarını gerçekleştirmek,
4. Dezavantajlı toplumsal gruplara yönelik projeler uygulamak/uygulanmasına destek olmak,
5. Bölgenin sosyal yapısı hakkında incelemeler yapmak ve analiz çalışmaları yürütmek,
6. Yatırım Programlarına eğitim, kültür ve sosyal sektörlerde proje tekliflerinde bulunmak,
7. Başkanlığımızın sorumluluğunda olan ve koordinatörlüğümüzce yürütülen projelerin iş ve işlemleri yürütmek,
takibini sağlamak,
8. Yürütülen proje ve faaliyetlerin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin belli dönemlerde bilgi notları hazırlamak,
9. Beşeri sermayenin geliştirilmesi ve yerel kapasitenin güçlendirilmesi yolu ile KOP Bölgesi’nde katılımcı, eşitlikçi
ve sürdürülebilir sosyal ve insani gelişmeye katkıda bulunmak,
10. Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik faaliyetler düzenlemek,
11. Koordinatörlüğün yürüttüğü projeler ve çalışmalarla ilgili toplantı, çalıştay, sempozyum vb. organizasyonları
gerçekleştirmek,
12. KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) işbirliği faaliyetlerini gerçekleştirmek,
13. Sorumluluk alanımızda İdarenin hazırlayacağı raporlara katkı sağlamak,
14. Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

6. YÖNETIM VE İÇ KONTROL SISTEMI
642 sayılı KHK ile Başkanlığa verilen görevler koordinatörlükler tarafından, koordinatörlerin sorumluluğunda yürütülmektedir. Başkanlık faaliyetlerinin, etkinliğinin ve etkililiğinin, finansal raporlarının güvenilirliğinin ve faaliyetlerin mevzuata
uygunluğunun temini konusunda kabul edilebilir bir güvence sağlanması amacıyla iç kontrol sisteminin geliştirilmesi
çalışmaları devam etmektedir. 30.09.2017-31.12.2019 tarihlerini kapsayan Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum
1’inci Eylem Planı; Başkanlık Makamınca 05.09.2017 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu plan makul
düzeyde uygulanmıştır.
Başkanlık harcama biriminde, harcama sürecinde gerçekleştirilen faaliyet ve düzenlenen belgelerde 5018 sayılı Kanun’da
tanımlanan sorumlulukların yerine getirilebilmesini sağlamak üzere Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü’nün desteği
alınmaktadır. Ayrıca, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca mali iş ve işlemlerin ön mali kontrolü ile harcamalara ilişkin kayıtların
tutulma işlemleri Strateji Geliştirme Alt Birimi tarafından yerine getirilmektedir. Başkanlık bünyesinde uygulanan resmi
yazışmaların elektronik ortamda yapılmasına, imzalanmasına ve takibine imkân veren Elektronik Belge Yönetim Sistemi
etkili bir şekilde kullanılmaktadır.
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AMAÇ VE HEDEFLER
A. İDARENİN STRATEJİK PLANINDA YER ALAN AMAÇ VE HEDEFLER
11. Kalkınma Planı ve diğer üst politika belgeleri referans alınarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan amaç
ve hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A1.KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak
H1.1.Bölgedeki kamu yatırımlarının düzenli olarak izleme ve değerlendirmesi yapılarak ilgili birimlere raporlanacaktır.
H1.2. Bölge için öncelikli sektörlerdeki mevcut durum ortaya konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır.
H1.3.Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki analizleri gerçekleştirilecektir.
H1.4.Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmeye yönelik faaliyetler yürütülecektir.

A2. KOP Bölgesinde bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak
H2.1. Bölgede kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı
projeleri desteklenecektir.
H2.2.Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile gelir seviyesi düşük kesimlerin refah
seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

A3.KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak
H3.1. KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve yenilikçi bir yaklaşımla sanayi, bilişim ve
teknoloji alanında yatırımların arttırılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.
H3.2.Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.
H3.3.Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek, yeni nesillere
çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.
H3.4.Bölgemizde bitkisel üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık
altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

A4.KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek
H4.1.KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif katılımını sağlamaya yönelik projeler
gerçekleştirilecektir.
H4.2.KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.
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A5.Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek
H5.1.Başkanlığın mevcut insan kaynağı yenilikçi politikalarla geliştirilecek, daha etkin ve verimli çalışılması amacıyla
yürütülecek mevzuat düzenleme çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.
H5.2.İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.
Kalkınma Planı ve diğer üst politika belgeleri referans alınarak hazırlanan 2019-2023 Stratejik Planı’nda yer alan amaç ve
hedefler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı’nı hazırlarken temel politikasını öncelikle
On Birinci Kalkınma Planı, Yeni Ekonomi Programı (2020-2022 Orta Vadeli Program), Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022
OVMP) ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi oluşturmuştur.
On Birinci Kalkınma Planı 5 (beş) ana eksenden oluşmaktadır. Bunlar;
1. İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi

2. Rekabetçi Üretim ve Verimlilik

3. Nitelikli İnsan ve Güçlü Toplum 			

4 Yaşanabilir Şehirler ve Sürdürülebilir Çevre 5. Hukuk Devleti, Demokratikleşme ve İyi Yönetişim
On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosunda Başkanlığımız sorumluluğu dâhilinde olan “Politika Tedbirleri”
aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 8: On Birinci Kalkınma Planı Kurumsal Sorumluluk Tablosu
SORUMLU
KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURULUŞ

POLİTA TEDBİRLERİ

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

SDDP, Kalkınma Ajansları, Bölge
Kalkınma İdareleri, STK'lar, Özel
Sektör Kuruluşları

344.2. İmalat sanayiinde dijital dönüşümle ilgili uluslararası
standartların yaygınlaştırılması, ulusal standart ve normların
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılması, konuyla ilgili
kavramları ve açıklamaları içeren “Dijital Dönüşüm Sözlüğü”
hazırlanarak ortak bir dil kullanılması sağlanacaktır.

Tarım
ve Orman
Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bölge
Kalkınma İdareleri

406.3. Tarımda suyun verimli kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern
sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.

Vakıflar Genel
Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Üniversiteler,
Yerel Yönetimler, STK'lar, Dışişleri
Bakanlığı, TİKA, Türk Tarih Kurumu,
Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Emre
Enstitüsü, Bölge Kalkınma İdareleri,
Kalkınma Ajansları

630.2. Yurt içi ve yurt dışında taşınmaz vakıf kültür varlıklarımızı korumaya yönelik restorasyon ve onarım faaliyetleri nitelik
ve nicelik olarak geliştirilecektir

Kültür
ve Turizm
Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, STK'lar,
Bölge Kalkınma İdareleri, Kalkınma
Ajansları

630.3. Tarihi kent dokularına yönelik kentsel tasarımlar yapılacak, tarihi kent bölgeleri bu tasarımlara göre bütüncül
anlayışla iyileştirilecektir.

Kültür
ve Turizm
Bakanlığı

Türk Tarih Kurumu, Bölge Kalkınma
İdareleri, Diyanet İşleri Başkanlığı,
Dışişleri Bakanlığı

630.4. Yurt içi ve yurt dışındaki taşınmaz kültür mirasımızın
korunmasına yönelik olarak yürütülen tespit ve envanter
çalışmalarına devam edilecek ve elde edilen veriler dijital
ortama aktarılacaktır.

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma
İdareleri

669.1. Bölge kalkınma idareleri ve kalkınma ajanslarının yapıları, görev ve yetkileri gözden geçirilerek, daha etkin ve verimli
çalışmalarına yönelik düzenleme yapılacaktır.

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

Kalkınma Ajansları, Bölge Kalkınma
İdareleri

669.2. Bölgesel gelişmeye ilişkin kanun, kararname ve ikincil
mevzuat gözden geçirilecek, uygulama araçları etkinleştirilecektir.
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Yeni Ekonomi Programı-YEP (Orta Vadeli Program);
2021-2023 yıllarını kapsayan program, 2019 yılının sonlarında başlayan Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki
olumsuz etkisi göz önüne alınarak yeni dengeleme, yeni normal ve yeni ekonomi teması ile hazırlanmıştır.
Yeni Ekonomi Programı;
1. Yeni Dengeleme, Yeni Normal ve Yeni Ekonomi

2. Büyüme ve İstihdam

3. Fiyat İstikrarı					4. Kamu Maliyesi
5. Cari İşlemler Dengesi				

6. Finansal İstikrar

7. Eylemler ve Projeler
Başlıklarından oluşmakta olup Başkanlığımız görev alanları ve faaliyetleri ile ilişkili maddeler aşağıda sıralanmıştır.
• Kültürel mirasımızın korunması, restore edilerek günümüz toplumuna ve gelecek kuşaklara aktarılması ve
tanıtılması sağlanacaktır.
• Mera, yaylak ve kışlakların tespit ve tahdit çalışmaları tamamlanacak ve ıslah çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
• Örtü altı üretim kapasitesini artıracak teknolojik ve verimli seraların kurulumu çalışmaları sürdürülecektir.
• Kenevir ve tıbbi/aromatik bitkiler başta olmak üzere katma değeri ve stratejik önemi yüksek tarımsal faaliyetlere
yönelik birim alandan yüksek verim alınması için çalışmalar yapılarak kırsal alanda refah yükseltilecek ve istikrarlı gıda arzı
sağlanacaktır.
• Hayvan sağlığının korunmasına yönelik tedbirler artırılacak, yerli ilaç ve aşı üretimi çalışmaları hızlandırılacak,
üretimin ve verimliliğin artırılması için yerli ırkların muhafaza ve ıslah çalışmaları yaygınlaştırılacaktır.
• Arkeolojik kazılar tüm yıla yayılarak ortaya çıkarılan yeni ziyaret noktaları, ören yerleri, tarihi ve kültürel eserler
turizme kazandırılacaktır.
• Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları
gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak, hedef
ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak Kamu
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacaktır.

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi;
2014-2023 yıllarını kapsamakta olup Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nun 30 Aralık 2014 tarihli kararı ile kabul edilmiş ve
24 Mart 2015 tarihli Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştır.
Bölgesel gelişmenin vizyonu “Sosyo-ekonomik ve mekânsal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek
bölgeleriyle daha dengeli ve topyekûn kalkınmış bir Türkiye”dir.
Bölgesel gelişme vizyonuna ulaşmak üzere belirlenen genel amaçlar;
1. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması
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2. Tüm bölgelerin, potansiyellerinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya
azami düzeyde katkı sağlaması
3. Ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi
4. Ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulması
Genel amaçlara ulaşmak üzere “Mekânsal Amaçlar” ve “Yatay Amaçlar” belirlenmiştir.

Mekânsal Amaçlar
1. Metropol Alanların Küresel Rekabet Gücünün Artırılması
2. Büyüme Odaklarının Uluslararası Rekabet Gücünün Artırılması
3. Bölgesel Çekim Merkezleriyle Düşük Gelirli Yörelerde Kalkınmanın Tetiklenmesi
4. Yapısal Dönüşüm İllerinde Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve Ekonominin Canlandırılması
5. Öncelikli Gelişme İllerinin Ülke Geneline Yakınsanması
6. Kırsal Alanlarda Kalkınmanın Hızlandırılması

Yatay Amaçlar
1. Bölgesel Gelişmenin Yönetişiminin İyileştirilmesi ve Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
2. Kamu Yatırım ve Destek Uygulamalarının Bölgesel Gelişme Amaçlarıyla Uyumlaştırılması
3. Bölgelerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi
		

a. Yatırım İmkânlarının Tanıtımı ve Yatırım Sürecinin Desteklenmesi

		

b. Girişimcilik Ortam ve Kültürünün Geliştirilmesi

		

c. Üretim Organizasyonu ve Kümelerin Geliştirilmesi

		

d. Bölgesel Yenilik Stratejilerinin Geliştirilmesi

		

e. Turizm Potansiyelinin Yerel ve Bölgesel Kalkınma İçin Etkili Kullanımı

		

f. Üniversitelerin Bulundukları Bölgelere Sağlayacakları Katkıların Artırılması

4. Sınır Ötesi ve Bölgeler Arası İşbirliklerinin Geliştirilmesi
5. Sürdürülebilir Çevre ve Yeşil Ekonominin Desteklenmesi
6. Ulaşım Ağının ve Erişilebilirliğin Geliştirilmesi
Başkanlığımız stratejik planı hazırlanırken Kalkınma Planı ve bölgesel planlar temel politikayı oluşturmuş olup
belirlenen amaç ve hedeflerin üst politika belgeleriyle bağlantılı olmasına özen gösterilmiştir.
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FAALIYETLERE ILIŞKIN
BILGI VE DEĞERLENDIRMELER
A. MALİ BİLGİLER
Başkanlık bütçesinin 2020 yılına ait uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Başkanlığa 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 118.250.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde yapılan
ödenek hareketleri neticesinde yılsonu ödeneği 141.684.300 TL olarak gerçekleşmiştir. Başkanlık bütçesinden yıl içinde
toplam 131.803.812 TL harcama yapılmış olup, bu harcamanın yılsonu ödeneğine oranı yüzde 93,02’dir. Harcamaların
analitik bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri itibarıyla dağılımı Tablo 10’da gösterilmiştir:
Tablo-9. Ekonomik Kod İtibariyle Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
Ekonomik Kod

Başlangıç Ödeneği

Personel Giderleri

Yılsonu Ödeneği

Harcama
Oranı

Toplam Harcama

5.136.000

5.151.000

4.637.364

90,02

926.000

926.000

781.834

84,43

3.274.000

3.363.300

1.464.383

43,54

0

330.000

325.825

98,73

6.728.000

2.373.000

1.092.798

46,05

Sermaye Transferleri

102.186.000

129.541.000

123.501.608

95,33

TOPLAM

118.250.000

141.684.300

131.803.812

93,02

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet
Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri

Tablo-10. Ekonomik Kod İtibariyle 2019 ve 2020 Harcamalarının Karşılaştırılması
Ekonomik Kod

2019

Personel Giderleri

2020
4.296.732

4.637.364

737.880

781.834

1.347.841

1.464.383

0

325.825

2.426.406

1.092.798

Sermaye Transferleri

111.300.607

123.501.608

TOPLAM

120.109.467

131.803.812

Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Cari Transferler
Sermaye Giderleri

Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; memur ve sözleşmeli personel maaşları ile sosyal güvenlik kurumlarına
ödenen devlet primi giderlerini kapsamaktadır.
Mal ve Hizmet Alım Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; üretime yönelik mal ve malzeme alımları; tüketime yönelik
mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi
hak alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderleri olarak gerçekleşmiştir.
Sermaye Giderleri; Başkanlık bünyesinde araştırma-geliştirme, danışmanlık, muhtelif işler ile diğer araştırma projelerine
yapılan harcamaları kapsamaktadır.
Sermaye Transferleri ise; Bölge kapsamında yer alan illerde tarım, hayvancılık, turizm, eğitim ve kültür, enerji, sosyal içerme,
girişimcilik ve genel idare vb. sektörler dâhilinde yapılan desteklemeleri kapsamaktadır.
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Tablo-11. Fonksiyonel Bazda Ödenek ve Harcamaların Dağılımı
Fonksiyonel Sınıflandırma

Başlangıç Ödeneği

Kamu Düzeni ve Güvenlik
Hizmetleri

Yılsonu Ödeneği

Harcama
Oranı

Toplam Harcama

0

0

0

0

İskân ve Toplum Refahı
Hizmetleri

118.250.000

141.684.300

131.803.812

93,02

TOPLAM

118.250.000

141.684.300

131.803.812

93,02

Tablo-12. Fonksiyonel Bazda 2019 ve 2020 Harcamalarının Karşılaştırılması
Ekonomik Kod

2019

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

2020
0

0

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

120.109.467

131.803.812

TOPLAM

120.109.467

131.803.812

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Başkanlığa 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla 118.250.000 TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde yapılan ekleme
ve düşme sonucunda yılsonu ödeneği 141.684.300 TL olarak gerçekleşmiştir. Başkanlık bütçesinden 2020 yılında toplam
131.803.812 TL harcama yapılmış olup, bu harcamanın yılsonu ödeneğine oranı yüzde 93,02’dir. Yıl içerisinde Başkanlık
bütçesinden yapılan ödenek ekleme ve düşme işlemleri 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu
Mali Yönetimi Kontrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
Başkanlık bazında yapılan harcamanın analitik bütçe sınıflandırması ekonomik kod türleri itibarıyla dağılımı aşağıda
gösterilmiştir.
01. Personel Giderleri
Personel Giderleri kapsamında yapılan harcamalar; memur ve sözleşmeli personele yapılan maaş giderlerinden oluşmaktadır.
Başlangıç ödeneği 5.136.000 TL iken yıl içerisinde yapılan aktarma neticesinde yılsonu ödeneği 5.151.000 TL olmuştur.
Toplam harcama 4.637.361 TL olarak gerçekleşmiş ve böylelikle yılsonu ödeneğine göre harcama oranı yüzde 90,02’e
ulaşmıştır.
02. Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumuna ödenen devlet primi giderleri kapsamında yapılan harcamaların başlangıç ödeneği 926.000
TL’dir. Yıl içerisinde herhangi bir işlem yapılmamış olması nedeniyle yılsonu ödeneği değişmemiştir. Toplam harcama
781.834 TL olarak gerçekleşmiş ve böylelikle yılsonu ödeneğine göre harcama oranı yüzde 84,43’e ulaşmıştır.
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alımları ekonomik kodundan yapılan harcamalar; üretime yönelik mal ve malzeme alımları, tüketime yönelik
mal ve malzeme alımları, yolluklar, görev giderleri, hizmet alımları, temsil ve tanıtma giderleri, menkul mal, gayri maddi hak
alım, bakım ve onarım giderleri, gayrimenkul mal bakım ve onarım giderlerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda başlangıç
ödeneği 3.274.000 TL olan söz konusu gider kalemi yıl içerisinde yapılan işlemler neticesinde 3.363.300 TL’ye ulaşmıştır.
Toplam harcama 1.464.383 TL olarak gerçekleşmiş ve Mal ve hizmet alımlarındaki yılsonu ödeneğine göre harcama oranı
yüzde 43,54 düzeyindedir.
05. Cari Transferler
Cari transferler bütçe tertibinin başlangıç ödeneği bulunmamakta olup duyulan ihtiyaç neticesinde söz konusu tertibe

27

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

ekleme yapılmış ve yılsonu ödeneği 330.000 TL olmuştur. Yıl içerisinde Görev Zararları kapsamında Sosyal Güvenlik
Kurumlarına 325.825 TL harcama gerçekleşmiştir. Böylelikle yılsonu ödeneğine göre toplam harcama oranı % 98,74 olmuştur.
06.Sermaye Giderleri
2020 Yatırım Programı çerçevesinde Başkanlığımızın yürüttüğü araştırma-geliştirme, danışmanlık, muhtelif işler ile diğer
araştırma projelerine yapılan harcamaları kapsamayan Sermaye Giderleri kapsamında başlangıç ödeneği 6.728.000 TL’dir.
Yıl içerisinde yapılan eksiltme neticesinde söz konusu bütçe terbinin yılsonu ödeneği 2.373.000 TL’ye düşmüştür. Toplam
harcama 1.092.798 TL olarak gerçekleşmiş ve yılsonu ödeneğine göre harcama oranı yüzde 46,05 düzeyindedir.
07. Sermaye Transferleri
Sermaye Transferleri bütçe tertibi; 2020 Yatırım Programı çerçevesinde Bölge kapsamında yer alan illerde tarım, hayvancılık,
turizm, eğitim ve kültür, enerji, sosyal içerme, girişimcilik ve genel idare vb. sektörler dâhilinde yapılan desteklemeleri
kapsamaktadır. Başlangıç ödeneği 102.186.000 TL, yılsonu ödeneği 129.541.000 TL, harcama 123.501.608 TL olup harcama
oranı yüzde 95,33 düzeyindedir.

3. Mali Denetim Sonuçları
Sayıştay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca Sayıştay Başkanlığı tarafından Başkanlıkta yürütülen denetimler sonucunda
hazırlanan ve Başkanlık tarafından cevaplandırılmak üzere gönderilen Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
2019 Yılı Denetim Raporunda 3 adet bulguya yer verilmiştir. Söz konusu Denetim Raporuna ilişkin olarak oluşturulan
Başkanlık görüşü ve cevapları Sayıştay Başkanlığına iletilmiştir.
Sayıştay Başkanlığı, Başkanlığın verdiği cevapları değerlendirerek Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporunu hazırlamış, 24.09.2020 tarih ve 20045509 sayılı yazı ile de Başkanlığa göndermiştir.
2019 Yılı Denetim Raporunda yer verilen 3 adet bulgu 2019 Yılı Sayıştay Denetim Raporuna konu edilmiş ve Sayıştay
Başkanlığı’nca izlemeye alınmıştır. İzlemeye alınan söz konusu bulgular düzeltilmek üzere Başkanlıkça takibe alınmıştır.
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ
1. Program, Alt Program, Faaliyet Bilgileri
Program

Bölgesel
Kalkınma

Alt Program

Faaliyet

Faaliyet Açıklamaları

Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri

Bölge kapsamında sanayi, ticaret ve
enerji alanında yürütülen faaliyetlerdir.

Konya Ovası
Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilme- Kültür ve turizm alanında Bölge ihtiyacıBölgesinin
si ile Çevrenin Korunması
na yönelik faaliyetlerdir.
Kalkındırılması
Dezavantajlı kesimlere yönelik olaBölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri
rak (kadın, çocuk vs. gibi) yürütülecek
faaliyetlerdir.

1.1. Bölgesel Ekonomik Kalkınma Faaliyetleri
Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP)
Toprak zengini, su fakiri KOP Bölgesinde, bulunan yer üstü ve yer altı sularından; bitki ve hayvan yetiştiriciliğinde, suyun
etkin ve verimli kullanımının sağlanması amacıyla sulama işletmeciliğinde etkinliği artırıcı ve üyeleri arasında adaletli
dağıtımı sağlayıcı otomasyon sistemlerinin kullanıldığı modern basınçlı sulama şebekelere sahip yeni sulama alanlarının
tarıma kazandırılması; fiiliyattaki su israfına sebep olan salma sulama şebekesine sahip tesislerin, yine otomasyona sahip
basınçlı modern sulama tesislerine dönüştürülmesi ve hayvan içme suyu tesislerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla uygulanmaktadır.
Bölgede yeterli yağışın olmaması, kullanılabilir su kaynağı potansiyelinin az olması yanında çoğunlukla düz tarıma elverişli
arazinin çok olması nedeniyle mevcut su potansiyeli ile söz konusu tarım arazilerinin 1/4’ü sulanabilmektedir. Ayrıca
bölgede yöre halkının yaşam kalitesini düşüren; altyapı problemleri, gelir getirici faaliyetlerin sınırlı olması ve bunlara bağlı
oluşan yoğun göç hareketleri de bölgenin en önemli sorunlarını oluşturmaktadır.
Programının amacı; özellikle dağlık kırsal alanlarda kış akımlarıyla taşkınlar yapıp, yazın tamamen kuruyan dereler üzerinde
küçük geletler/depolamalar ve sulama tesisleri yapılarak sulama mevsiminde su ihtiyacının karşılanmasının yanında, mevcut
küçük ölçekli randımanı düşük açık kanal sulama sistemlerinin kapalı şebekeye dönüştürülmesi ve hayvan içme suyu
gölet/depolama ve tesisi sağlanmaktadır.
2011-2019 döneminde KÖSİP kapsamında toplam 736 milyon TL’lik ödenek kullanılarak 806 adet proje gerçekleştirilmiştir.
Bu projeler ile bölgede toplam 123.720 hektar alanda basınçlı sulama şebekesi kurulmuştur.
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KOP KÖSİP Programı hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla 24-28 Şubat 2020 tarihleri arasında uygulayıcı kuruluşların
katılımıyla Başkanlığımız Hizmet Binasında toplantılar yapılmıştır. 24 Şubat 2020 tarihinde Aksaray İl Özel İdaresi, 25
Şubat 2020 tarihinde Nevşehir ve Niğde İl Özel İdareleri, 26 Şubat 2020 tarihinde Karaman ve Yozgat İl Özel İdareleri, 27
Şubat 2020 tarihinde Kırıkkale ve Kırşehir İl Özel İdareleri, 28 Şubat 2020 tarihinde Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KOSKİ Genel Müdürlüğü ve Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün KÖSİP projelerini yürüten teknik personel ve kurum
amirlerinin katıldığı; KÖSİP proje belirleme ve uygulama sürecine ilişkin yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılmış ve
2020 programı hakkında istişarelerde bulunmuştur. 2020 Yılında; 78.935.000 TL’lik ödenek ile 45 adet proje yapılarak 5.121
hektar alan modern sulama sistemine kavuşturulmuştur.

Bölgede kuraklığın etkisini azaltmaya, sulamada etkinlik ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri
desteklenmesi hedefi kapsamında gerçekleşme rakamları aşağıda verilmektedir. Bununla birlikte “KÖSİP uygulanacak alanlarda
yıllık zirai gelir artışı 2020 yılı içerisinde 72 milyon TL olacağı düşünülmektedir” hedefi ile ilgili olarak, sulama projelerinde
projenin işletmeye açılışından itibaren öngörülen faydaya (yıllık gelir artışı) projenin büyüklüğüne göre değişmekle birlikte
KÖSİP gibi küçük ölçekli projelerde, ortalama beş yılda ulaşılacağı düşünülerek hesaplanmaktadır. Buna projenin developman
süresi denilmektedir. Bir sulama projesinin ilk yıl gelirinde, mevcut gelirin %20’si oranında artış yarattığı, bununla birlikte
developman süresi sonunda gelirin maksimum seviyeye ulaşacağı bilinmektedir. KÖSİP uygulanan alanlarda yıllık zirai
gelir artışı hektar başına ortalama 4.500 TL olarak kabul edilmiştir. Burada belirtilen gelir artışlarında; sulanan alanlardaki
artışın yanı sıra sulama randımanı, sulanan alanlarda yetiştirilen bitki deseninde katma değeri yüksek ürünlerin payı, bitkisel
üretim verimi ve kalitesinin artması kriterleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu bağlamda Başkanlığımız tarafından 2016
yılında tamamlanan “KOP Bölgesindeki Bitkisel Üretime Yönelik Sulama Projelerinin Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi Çalışması” kapsamında KÖSİP uygulanan alanlarda 5.944 TL/ay hane halkı geliri tespit edilmişken, proje
uygulanmayan alanlarda bu rakam 2.875 TL/ay olarak tespit edilmiş olup KÖSİP projelerinin aile başı gelir artışı söz konusu
proje ile de uygunluk göstermektedir.
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Kırsal Kalkınma Programı
Kırsal Kalkınma Programı ile mekânsal ve sosyoekonomik dezavantajlarını avantaja dönüştüren; güçlü üretim kapasitesi
ile dünya standardında ve etkin üretim yapan; istihdam düzeyi yüksek, geliri ülke ortalamasının üzerinde, rekabet ve
örgütlenme gücü gelişmiş, pazarlama ağları ulusal ve uluslararası alanda yaygın ve fonksiyonel, sosyal ve fiziki altyapısı
sağlam, refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı oluşturmak amaçlanmaktadır.
2020 yılında Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı ile bahçe bitkileri, örtü altı sebzecilik, küçükbaş hayvancılık, arıcılık, tıbbi
ve aromatik bitkiler ile tarım dışı gelir getirici faaliyetler eksenlerinde 35 projeye toplamda 16.728.000 TL ödenek aktarımı
gerçekleştirilmiştir. (1 proje iptal edilmiş olup ödeneği 272.000 TL’dir.)

Küçükbaş hayvancılık kapsamında 120 adet portatif ağıl, 10 adet çoban çadırı kurulumu, 265 adet kilitli yemlik ile 1 adet
seyyar tip koyun yıkama makinası alımı yapılmıştır.

Parçalı ve küçük arazilerde katma değerli üretim amaçlı ve gıda arz güvenliği için örtü altı üretimle, üretim sezonunda
birden fazla üretimin gerçekleşmesine imkân veren “Yaz Seracılığı” modeli kapsamında 31 adet (26.400 m2) yaz serası
kurulumu ve biyolojik mücadele ekipmanlarının temini gerçekleştirilmiştir.
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Pazar analizlerinde özellikle gelir getirme açısından kırsalda önemi olan meyve bahçelerinde 150 dekar alanda çilek
bahçesi, 355 dekar modern bağ sistemi, 125 dekar ceviz ve 20 da badem olmak üzere toplamda 650 dekar meyve bahçesi
kurulumu sağlanmıştır.

Ülkemiz et açığının kapatılmasına katkı sağlamak için tahrip olmuş meraların iyileştirilmesi ve kuraklığa dayanıklı bitki
türlerinin fideleri ile mera alanlarının ıslah edilmesi amacıyla 50.000 adet Atriplex ve Kochia ile 25.000 adet muhtelif orman
ağacı dikimi ve 4.500 adet deneme amaçlı su tasarrufu sağlayan yavaş salınımlı su hasat aparatı sistemi kurulumu ile 400
dekar alanda mera ıslahı çalışması yapılmıştır.
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Doğanın verdiği zorluklara karşı üretim olanaklarının geliştirilmesi ve hayat şartlarının iyileştirilmesi için “arıcılık” ekseninde
gezici arıcılık malzemeleri alımı gerçekleştirilmiştir.

Pazar değeri olan ürünlerin yaygınlaştırılması ve elde edilen ürünlerin işlenerek katma değer oluşturulması amacıyla 10
adet (1000 m2) mantar üretim tesisi, 3 adet eleme sınıflama ve paketleme tesisi, 1 adet kuşyemi üretim tesisi, 1 adet süt
işleme tesisi, 1 adet 60 tonluk elektronik kantar, 12 adet yöresel ürün üretim ve satış yeri desteklenmiştir.

Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi Projesi
2019 yılı içerisinde TÜBİTAK - Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü danışmanlığında Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi
Projesi yürütülmeye başlanmıştır. Proje kapsamında KOP Bölgesindeki mevcut jeotermal kaynakların envanteri çıkarılmış,
kaynak bazlı analizleri yapılmış ve 4 farklı sektörde (Sağlık, Turizm, Tarım ve Enerji) 13 alanda toplam 73 eylem önerisi
getirilerek jeotermal enerji yol haritası oluşturulmuştur.
KOP Bölgesi jeotermal kaynaklarına yönelik olarak hazırlanan yol haritası ve eylem planlarına bağlı olarak 2020 yılı içerisinde
de 2020D00-149098-149099 kodlu “Jeotermal Kaynakların Değerlendirilmesi” projesi kapsamında pilot uygulama yapılması
planlanmıştır. Anılan proje kapsamında KOP Bölgesinin -ortalama 92,3 0C sıcaklık ve 15 jeotermal kuyudan toplam 240 lt/
sn debi ile- yüksek jeotermal potansiyele sahip lokasyonlarından adını son zamanlarda sağlık ve turizm alanlarında sıkça
duyuran Nevşehir’in Kozaklı içesinde yürütülecek “Jeotermal Kaynaklı Çok Yönlü Geri Kazanım Projesi” hayata geçirilmesi
planlanmıştır.
Projenin İdaremizce desteklenmesinin temel amacı; gelecek yıllarda da araştırma raporumuzda çıkan eylem planlarına
uygun olarak yürütülmesi planlanan destekleme çalışmalarına örnek teşkil edecek şekilde, ilçenin yaklaşık %90’ına hitap
eden kışın ısıtma faaliyetleri ile ilçede çalışmalarını yürütün termal turizm tesisleri ve sera alanlarında kullanılan termal
suyun kapalı sistemlerde dolaştırılarak mümkün olduğunca farklı amaçlarda kullanılmak suretiyle faydalanma oranın en
yükseğe çıkarıldığı hibrit sistemlerin etkin olarak kullanılmasıdır.
Uygulanacak proje; sağlık turizmine 7.025 yatak kapasitesi ile katkı sağlayan, her türlü bütçeye hitap eden 25 adet tesisin
ve termal havzanın merkezinde kurulacak çok yönlü destinasyon merkezi projesidir. Projede ilçede 15 kuyudan kapalı
sistemlerde tarım faaliyetleri ve konut ısıtmada kullanılan jeotermal suyun reenjeksiyon yapılmadan önce tekrar kullanılması
hedeflenerek ilçenin katma değerine hizmet edecek, Denizli/Pamukkale travertenleri gibi irili ufaklı havuzların yer aldığı,
İzlanda›nın Blue Lagoon örneğindeki gibi bir destinasyon oluşturulması amaçlanmıştır. Ayrıca proje ilgili Bakanlıktan onay
alınarak gerekli ihale çalışmalarına başlanmış 60.000 metrekareli Millet Bahçesi projesi ile entegre bir şekilde kurgulanmıştır.
Proje Nevşehir Kozaklı Belediyesi tarafından yürütülmektedir. Projenin bütçesi 1.636.250,00-TL olup 1.309.000,00-TL’si
Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır.
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Sanayide Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi
Türkiye’de sanayileşme, teknolojinin gelişmesi ve nüfus artışı nedeniyle yıldan yıla daha fazla enerji ihtiyacı oluşmaktadır.
Enerjinin devamlılığının sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması ve çevresel sorunlar, enerjinin ve enerji kaynaklarının
verimli kullanımının önemini artırmıştır. Bu konuda bilinçlendirme, enerji üretiminde kaynakların çeşitlendirilmesi, enerji
tüketiminde çevre dostu politikaların uygulanması dışında israftan kaçınarak verimliliğin artırılmasının “en hızlı ve en ucuz
elde edilen, en temiz enerji kaynağı” olduğu bütün dünya tarafından kabul edilmektedir.
Bu kapsamda Konya OSB Müdürlüğü 4. Organize Bölgesinde sokak aydınlatmasında uygulanan led aydınlatma sistemi
sayesinde eski sisteme göre yaklaşık %50 tasarruf sağlandığı tespit edilmiş olup bu uygulama gibi 3. Organize Bölgesinde
yer alan İhsandede, Kuddusi, T. Ziyaeddin caddelerinde aydınlatma sistemi revizyonu yapılması planlanmıştır.
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Proje ile Konya OSB’de söz konusu ortak kullanım alanlarında yaygın olarak kullanılan sodyum buharlı eski tip ampullerin;
yenilikçi, daha uzun ömürlü ve yüksek verimli led armatürler ile değiştirilerek yaklaşık %50 oranında enerji tasarrufu
sağlanacaktır. Projede; OSB yol aydınlatmalarında anılan tasarrufu sağlanarak, yenilenebilir enerjiyle entegre için uyumlu
ve OSB yol aydınlatma yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz yüksek teknoloji uygulamalarının desteklenmesi ve enerji
verimliliği uygulamalarının yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Projenin uygulayıcı kuruluşu Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ve iş birliği kuruluşu Konya Organize Sanayi Bölge
Müdürlüğüdür. Projenin bütçesi 655.000,00-TL olup 455.000,00-TL’si Başkanlığımız tarafından karşılanmıştır.

Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (TEYAP)
KOP Bölgesindeki toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, tarımsal ve hayvansal
üretimde verimlilik ile kalitenin arttırılması ve tarımda teknolojik gelişmelerin teknik personel ve çiftçilerimize tanıtılarak
girdi maliyetlerinin azaltılmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.
KOP Bölgesi’nde çiftçilere yönelik yapılacak eğitim ve yayım projeleri için 2020 yılında “Tarımsal Eğitim ve Yayım Mali
Destek Programı” kapsamında 45 adet proje için toplam 6.287.000 TL ödenek aktarılmıştır. (5 proje iptal edilmiş olup
ödeneği 713.000 TL’dir.)
2020 yılında KOP Bölgesi’nde kamu ve özel sektörde çalışan tarım yayımcılarına (Ziraat Mühendisi/Veteriner Hekim/Tekniker
ve Teknisyen) ve çiftçilere yönelik eğitimler ve diğer programlar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 50 teknik personel ve
450 çiftçi olmak üzere toplam 500 kişiye farklı konularda eğitim ve diğer programlar düzenlenmiştir.
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Dar alanlarda üretimi ve birim alandan elde edilen kazancı arttırmak amacıyla bölgede kurulan demonstrasyonlarla yaygınlaştırılması istenen “Yaz Seracılığı” modeli kapsamında 12 adet (10 dekar) yaz serası kurulumu ile 19.416 adet feromon
tuzak, 150 adet güneş paneli, 200 adet direk ve tünek sistemi ve 2 adet görüntüleme sistemi biyolojik mücadele ekipmanları
olarak desteklenmiştir.

Doğal dengenin sağlanması ve sağlıklı gıda üretiminin yaygınlaştırılması kapsamında Biyolojik mücadele çalışmaları yapılmıştır.

Küçükbaş hayvancılık kapsamında 8 adet seyyar tip koyun yıkama makinası, 12 adet koyun kırpma makinası alımı gerçekleştirilmiştir. Yem bitkisi üretimini yaygınlaştırmak ve yem kalitesini arttırmak amacıyla 20.000 kg yem bitkisi tohumu,
8.000 adet mera bitkisi fidanı, 1 adet balya makinası, 1 adet biçme makinası ve 1 adet silaj makinası alımı yapılmıştır.
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Koruyucu tarım uygulamalarına yönelik, toprağın yapısı korunması, azaltılmış toprak işleme ile girdilerin azaltılması, verimliliğin
arttırılması ve toprak işleme ile kaybedilen su miktarını azaltmak amacıyla 4 adet anıza ekim makinası ve toprakta organik
madde miktarını arttırmak amacıyla 6 adet katı gübre dağıtma makinası, 3 adet römork, 2 adet taş toplama makinası, 2
adet sap parçalama makinası ile 2 adet gübreleme ve damla sulama ekipmanı verilmiştir.

Kırsal dezavantajlı alanlarda tarımsal verimliliğinin artırılmasına yönelik, katma değeri yüksek ürün ve çeşitlerin yaygınlaştırılması amacıyla 3.000 m2 çilek bahçesi kurulumu desteklenmiştir.

Tıbbı aromatik bitkilerin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması, tarımsal faaliyetlerinin çeşitlendirilerek alternatif gelir kaynaklarının
oluşturulması ve nadas alanlarını azaltarak üretime kazandırmak amacıyla 20 bin adet kekik ve adaçayı fidesi alımı (8.000
dekar), 10.000 kg tıbbi bitkiler tohumu alımı ve 1 adet tıbbi aromatik bitkiler serası kurulumu ile 200 kg tıbbi aromatik bitkiler
tohumu alımı desteklenmiştir.
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Yazın tarımsal faaliyetler ile oluşan istihdamının kışın da devam etmesi ve gelir düzeyinin arttırılması amacıyla ve tarım dışı
gelir getirici faaliyetler kapsamında 1 adet turşu tesisi kurulumu, 4 adet mantar üretim tesisi kurulumu ve 2 adet kompost
yapım makinası alımı desteklenmiştir. Bunun yanında 1 adet bakliyat eleme sınıflama ve paketleme tesisi ve desteklenmiştir.

KOP TEYAP kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, çocuklarımıza Tarımsal faaliyetleri uygulamalı olarak
yaptırarak çiftçiliği sevdirmek ve böylece gelecek yıllarda gençlerin tarımdan kopmadan çiftçiliği bir meslek olarak yapmalarını
sağlamak amacıyla okul proje çalışmaları yapılmıştır.

Tarımda sürdürülebilirlik ve “sıfır atık” projeleri kapsamında da evsel atıkların ve çevredeki diğer organik maddelerin kullanılarak
kompost yapımı öğretilmiş ve temiz çevre bilincinin çocuklarda yerleşmesi sağlanmıştır.
Tarımsal üretimde kullanılan verilerin bir merkezde toplanıp işlenmesi yoluyla optimum miktarda girdinin doğru yöntemler
uygulanarak verimliliği ve karlılığı artırmayı, gereksiz girdi kullanımını önleyen çevreci ve yenilikçi sistemler geliştirmek
amacıyla akıllı tarım altında otomasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması için tarafların ortak çalışmalarını sağlamaya yönelik
faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
Proje ile bölgemizde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olduğu yerlerde; hayvan sağlığı ve hastalıklarının kontrolü ile
hayvan, et ve süt ticaretinin geliştirilmesi amacıyla, modern kesimhane tesislerinin kurulması ile bölgemizdeki hayvancılık
altyapısının geliştirilmesine yönelik uygulanacak diğer projelerin desteklenmesi planlanmış, proje bütçesi olarak 6.400.000
TL ayrılmıştır. (Bir proje iptal edilmiş olup ödeneği 1.000.000 TL’dir.)
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2020 yılında 2 adet kesimhane projesine 2.400.000 TL, 4 adet portatif barınak projesine 2.550.000 TL, 400 dekar mera
ıslahı projesine 350.000 TL, 40 adet yem karma makinası alımına 800.000 TL ve 20 adet gölgelik ve sıvat alımı projesine
300.000 TL olmak üzere toplamda 9 proje desteklenmiştir.

1.2. Bölgesel Kültür ve Turizmin Geliştirilmesi İle Çevrenin Korunması
Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi
KOP Turizm Master Plan kararları sonucunda; Güzelyurt ilçesi birden fazla turizm kaynağını bünyesinde bulundurması
ve Ihlara Vadisi ile Kapadokya’ya yakınlığı açısından önemli bir potansiyele sahip olması nedeniyle turizm odağı olarak
belirlenmiştir.
Aksaray İli, Güzelyurt İlçesinde doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinden kaynaklanan turizm potansiyelinin daha yüksek
verimle kullanılmasını sağlanması amacıyla “Güzelyurt Çevre Düzenleme Projesi” yürütülmektedir.
Uygulayıcı kurum Güzelyurt Belediyesi ile 06.07.2018 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Proje kapsamında alana ait güncel hâlihazır harita üretimi ve jeolojik etüt çalışmaları tamamlanmıştır. Koruma amaçlı imar
planı ve çevre düzenleme projesi çalışmaları devam etmektedir.
Güzelyurt Belediyesi’ne 2020 yılı öncesi kümülatif harcamasın 910.000 TL olup, 2020 yılında 966.000 TL ödenek aktarılmıştır.

Mustafapaşa Turizm Uygulamaları Projesi
KOP Bölgesi Entegre Turizm Master Planı plan kararları sonucunda Ürgüp Turizm Odağı (Ürgüp-Mustafapaşa-Cemil-Taşkınpaşa-Şahinefendi Yerleşmeleri) olarak belirlenmiştir.
Belirlenen turizm odağına ilişkin Ürgüp ilçesi, Mustafapaşa Köyü’nde yer alan “Manastır Vadisi”nde yeni bir destinasyon
merkezi oluşturularak turizm altyapısı uygulamalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Uygulayıcı kurum Nevşehir Valiliği ile 23.11.2020 tarihinde iş birliği protokolü imzalanmıştır.
Proje kapsamında;
• Manastır Vadisi’nin girişinde gelen ziyaretçilerin araçlarını park etmeleri için bir otopark yapılacaktır.
• Yapılacak info alanlarıyla ziyaretçilere gezi öncesi bilgilendirmeler yapılacaktır.
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• Yöresel ürün satış alanı ve kafeterya yapılacaktır. Bu sayede gelen turistlere bölgenin kültürünü yansıtan ürünler
tanıtılacak ve elde edilen gelir sayesinde köy halkı da turizm gelirlerinden faydalanabilecektir.
• Botanik ve peyzaj düzenleme işlemleri gerçekleştirilecektir.
• Doğal yapıya uygun olarak yol yapımı gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında; Nevşehir Valiliği’ne 2020 yılında 2.000.000 TL ödenek aktarılmıştır. Proje kapsamında Nevşehir Valiliği
tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin ihale süreci devam etmektedir.

Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi
KOP Turizm Master Planı kararlarında turizm odağı olarak belirlenen Konya İli, Akşehir İlçesi Nasreddin Hoca imgesi ile
bölgesel ölçekte kültürel birikime ve değerlere sahiptir. Nasreddin Hoca’nın ve temsil ettiği değerlerin topluma daha iyi
tanıtılmasına destek olunması, Akşehir ilçesinde bir mizah kümelenmesi oluşturulmasının sağlanması, bölgenin kültürel
gelişimine daha çok katkı sağlayacak bir merkez haline gelmesi ve bölgenin tanınırlığının artırılarak Akşehir’in yeni bir
turizm destinasyonu olması amacıyla “Nasreddin Hoca Dünya Mizah Köyü Projesi” gerçekleştirilmektedir.
Proje kapsamında Akşehir Belediyesi ile protokol imzalanmış olup; ilk olarak Dünya Mizah Köyü/Sokağı’na ilişkin uygulanabilir
ve sürdürülebilir bir model hazırlanmasına ilişkin fizibilite projesi gerçekleştirmiş ve 2016 yılında tamamlamıştır. Fizibilite
çalışması sonuçlarına göre projenin uygulama alanı olarak kent merkezindeki kentsel sit alanı belirlenmiş ve proje kapsamında
düşünülen binalara çeşitli fonksiyonlar verilerek yaşayan kültürel mekânlar oluşturulması amaçlanmıştır.
Akşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler ve saha ziyareti sonucunda Akşehir Gazi Mustafa Kemal Okulu’nun, Ermeni
Kilisesi’nin ve Hamam’ın restorasyon çalışmalarının yapılması ve 10 tane taşınmazda gerekli restorasyon çalışmalarının
yapılarak Akşehir Kent Müzesi’ne dönüştürülmesine, ayrıca Nasreddin Hoca Dünya Mizah Araştırmaları Merkezinin
restorasyonu ve iç dizaynının yapılması kararlaştırılmıştır. Proje kapsamında Akşehir Belediyesi’ne 2020 yılı için 1.074.000
TL aktarılmıştır.
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1.3. Bölgesel Sosyal Kalkınma Faaliyetleri
Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP)
Programın amacı; toplumun içinde bulunduğu yoksulluk ve göç gibi olgulardan kaynaklanan sorunları gidermek ve ortaya
çıkan adaptasyon sorunlarını ortadan kaldırmak, özel politika gerektiren kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata aktif şekilde
katılmalarını sağlayarak toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek ve kalkınma sürecini hızlandırmak amacı ile istihdam ve
mesleki gelişim, sosyal içerme, kültür sanat ve spor alanlarındaki projeleri desteklemektir.
2019 yılında dezavantajlı kesimin toplumla entegrasyonun sağlamaya ve ekonomik ve sosyal hayata daha kolay adapte
olmalarına katkı sağlamaya yönelik projelere mali destek sağlanmıştır. Bu kapsamda desteklenmeye hak kazanan 31 proje
olmuştur. 2018 yılında yürütülen tekstil atölyeleri istihdamı artırmaya yönelik projeler olduğu için 2019 yılında da bu tarz
projelere destek verilmesi için likit fazlasına gidilmiş olup; 2.294.500 TL ek ödenek tahsis edilerek, Program kapsamında 5
ile (Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir) toplamda 5.420.500 TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu nedenle proje sayısı
hedeflenen 12 sayısını geçerek 31’e ulaşmıştır.
Uygulanacak projeler kapsamında; STEM ve Robotik kodlama atölyeleri kurulumu, Sera ve Bağ yapımı, dezavantajlı kadınları
faydalanacağı tekstil atölyeleri yapımı, ilçelerde çocuk oyunlarının sergilenmesi için mobil tiyatro aracı alımı, madde
kullanımının ve satışının yoğun olduğu yerlerde meslek edindirmek adına hasır sepet yapımı, gençlerin mesleki gelişimini
desteklemek adına hizmet sektöründe uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesi, özel eğitim gerektiren çocuklara yönelik
ebeveyn ve çocuk evlerinin yapımı gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.
2020 yılında proje bütçesi dahilinde toplam 21 proje desteklenmiş olup desteklenen projelere 3.575.740 TL ödenek
aktarılmıştır. Uygulanan projeler kapsamında başta dezavantajlı gruplar olmak üzere toplumun sosyoekonomik açıdan
güçlenmesine ihtiyaç duyulan kesimlerine yönelik üretim atölyeleri, tekstil atölyeleri, tasarım ve beceri atölyeleri, öğrenme
merkezleri ve gençlik merkezleri kurulmuş olup aynı zamanda eski hükümlülere yönelik mesleki eğitim faaliyetleri, anne
babalara yönelik çocuk eğitimleri, risk altında bulunan çocuklara toplumla adaptasyon sürecini kolaylaştırmaya yönelik
faaliyetler desteklenmiştir.
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KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi (KOP Okuyor)
Programın amacı, KOP Bölgesi illerinde (Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat) okuma
kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi, vatandaşların ve öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacıyla yapılan projelere mali destek sağlamaktır.
KOP Okuyor Projesi kapsamında okuma kültürünü artırıcı faaliyetler yürütülmüş, mevcut kütüphanelerin teşrifat ve külliyatları
zenginleştirilmiş, kütüphaneye sahip olmayan yerleşim birimlerinde modern imkânlara sahip kütüphaneler ve kitaplıklar
oluşturulmuş, ilk, orta ve yükseköğrenim kurumlarında öğrenci ve okuyucu dostu için okuma alanları meydana getirilmiştir.
Çocuk kütüphaneleri, Z-kütüphaneler, sevgi evlerine kütüphaneler, sesli kütüphaneler oluşturulmuştur. Kütüphanelerin
yaşayan, cazip mekânlar haline getirilerek çocuk, genç, yaşlı tüm bireylerin kullanımına sunulması, okuma kültürünün
sürdürülebilir şekilde yaygınlaştırılması amacıyla KOP Millet Kıraathaneleri kurulmuştur.
2020 yılı Mali Destek Programları Kapsamında KOP Proje Havuzu oluşturulmuştur. KOP Bölgesinde bölge ihtiyaçlarını
gözeten, yenilikçi yaklaşımlarla okuma-yazma etkinlikleri ile öğrencilerin yazarlık yeteneğini geliştirici faaliyetler, okumayla
ünsiyetinin sağlanması şartıyla kütüphane dışında farklı atölyelerin kurulması, şehir, bebek, çocuk, spor ve cebir kütüphaneleri
gibi tematik kütüphanelerin kurulması gibi öncelikler dikkate alınarak projeler desteklenmiştir. KOP Okuyor Programı
kapsamında 2020 yılı için desteklenecek proje sayısı hedeflenen proje sayısının üstünde gerçekleşmiş olup 20 adet projeye
toplam 8 il için 2.200.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir.
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Yüzde

KOP Bölge Kalkınma İdaresinin kapsadığı illerin gayrisafi yurtiçi hasılasının artış oranı
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Değeri

Performans Göstergesi

Ulaşılamadı

Ulaşıldı

Aşıldı

Aşıldı

Ulaşıldı

Aşıldı

Ulaşıldı

Aşıldı

Ulaşıldı

Gerçekleşme
Durumu

Tablo 14. Performans Göstergesi Sonuçları Formu

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

3. Stratejik Planın Değerlendirilmesi
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 26.02.2018 tarih ve 30344 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Stratejik plan hazırlamakla yükümlü kamu idarelerinin ve stratejik planlama
sürecinin temel aşamaları ile bu sürece ilişkin takvimin tespiti, stratejik planların değerlendirilmesi bu yönetmelik kapsamında
yürütülmektedir.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2019-2023 Stratejik Planı çalışmalarında 5 stratejik amaç ve 14 hedef
belirlenmiştir. Söz konusu plan 12.12.2018 tarih ve 53 sayılı Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Stratejik Plan’da idarenin geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirebilmesi için geçmişte neleri başardığı, hangi
alanlarda hedeflerine ulaşamadığı ve bunun nedenleri, mevcut durumda hangi kaynaklara sahip olduğu, hangi yönlerinin
gelişmeye açık olduğu ve idarenin kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeler değerlendirilir. Stratejik planın değerlendirilmesi, idarenin kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına yardımcı olarak stratejik planlamanın diğer aşamaları
için güçlü bir temel oluşturur.

3.1. Stratejik Plan Değerlendirme Tabloları
A1

KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak

H1.1

KOP Eylem Planı’nın etkin ve verimli bir biçimde uygulanması sağlanacaktır.

H1.1 Performansı

%100

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

2. Kovid-19 salgını nedeniyle koordinasyon toplantıları planlandığı gibi yapılamamıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi
PG1.1.1: İzleme ve
Değerlendirme
Raporları sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

80%

4

12

12

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Yürürlükte olan Eylem Planı olmamakla birlikte Yatırım Programları dahilinde
Bölge kapsamında izleme ve değerlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi
PG1.1.2: Düzenlenecek veya
Katılınacak koordinasyon toplantı
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

20%

32

96

85

88

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölge ihtiyaçlarının tespiti ve hali hazırda yürütülen projelerin son durumunun
belirlenmesi için koordinasyon toplantıları yürütülmeye devam etmektedir. Bu
durum iç ve dış çevrede olumlu değişiklikler meydana getirmiştir.
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Etkililik

Kovid-19 salgını nedeniyle performans göstergesine ulaşılamamıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A1

KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak

H1.2

Bölge için önemli sektörlerdeki mevcut durum, istatistiksel göstergeler ortaya
konulacak ve sektörel araştırma raporları hazırlanacaktır.

H1.2 Performansı

%100

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

---

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi
PG1.2.1: KOP
Sosyo-Ekonomik Göstergeler
Raporu sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

25%

1

3

3

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölge kapsamındaki illerin sosyo-ekonomik durumunun tespiti iç ve dış çevrede olumlu katkı sağlamıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi

PG1.2.2: KOP Son
Durum Raporu
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

15%

1

3

3

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölgenin temel istatistiksel göstergeler ile Başkanlığımız tarafından yürütülen
projelerin nihai durumunun tespit edilmesi iç ve dış çevrede olumlu değişiklikler meydana getirmektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer
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İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

T.C.
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PG1.2.2: KOP Son
Durum Raporu
sayısı

15%

1

3

3

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölgenin temel istatistiksel göstergeler ile Başkanlığımız tarafından yürütülen
projelerin nihai durumunun tespit edilmesi iç ve dış çevrede olumlu değişiklikler meydana getirmektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG1.2.3: Araştırma,
Etüt ve Fizibilite
60%
sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

3

7

7

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölgenin temel istatistiksel göstergeler ile Başkanlığımız tarafından yürütülen
projelerin nihai durumunun tespit edilmesi iç ve dış çevrede olumlu değişiklikler meydana getirmektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A1

KOP Bölgesindeki kamu yatırımlarının etkinliğini ve verimliliğini artırmak

H1.3

Bölgede uygulanan önemli projeler ve yürütülen destek programlarının etki
analizleri gerçekleştirilecektir.

H1.1 Performansı

%82

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

1. Kovid-19 salgını nedeni ile etki analizi uygulama çalışması gerçekleştirilememiştir.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 1.3.1: Etki Ana70%
lizi Sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

1

3

2

66

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Pandemi nedeniyle etki analizi yapılamadığından ihtiyaçlarda her hangi bir
değişim olup olmadığı bilinmemektedir. Performans göstergesinde değişiklik
öngörülmemektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmamış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilememiştir.

Etkinlik

Tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır. Hedef ve
performans göstergesinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergesi

PG 1.3.2: Saha
Ziyaretleri Sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

30%

100

300

354

118

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölge ihtiyaçlarına yönelik projelerin yerinde tespiti ve izlemesi adına tüm
çalışmalar yürütülmüştür. Proje kapsamındaki sektörlerin amaçlarına uygun
şekilde iç ve dış çevrede dolaylı/doğrudan olumlu katkı sağlanmıştır.

Etkililik

Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır. Projelerin yerinde tespiti ile maksimum verim ve sürdürülebilirlik
açısından Kalkınma Planına olumlu katkı sağlamıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A2

KOP Bölgesinde Bölge içi gelişmişlik farklarını gidermek

H2.1

Dezavantajlı alanlar önceliğinde kuraklığın etkisini azaltacak sulamada etkinlik
ve tarımsal üretimde verimliliği artırmaya yönelik altyapı projeleri desteklenecektir.

H2.1 Performansı

%100

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

---

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Planlama ve Proje Geliştirme Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 2.1.1: Modern
sulama şebekesi40%
ne kavuşturulacak
alan (ha)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

116.000

119.000

122.621

103

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler

İlgililik

Bölge kapsamındaki dağlık ve kırsal alanlarda tarım arazilerinin modern sulama
şebekesine kavuşması iç ve dış çevrede olumlu etkiler bırakmıştır. Böylelikle 11.
Kalkınma Planında yer alan sektör hedeflerine ulaşma yolunda katkı sağlanmıştır. Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 2.1.2: Uygulanacak Proje sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

30%

737

777

822

106

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
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İlgililik

Desteklenen projeler ile tarım arazilerinin su ihtiyacının giderilmesi neticesinde
tarımsal verim artırılmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Desteklenen projeler Başkanlığımızca yerinde denetlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 2.1.3: Yıllık zirai
gelir artışı (Milyon 30%
TL/Yıl)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

464

595

624

105

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Modern sulama şebekesine kavuşan tarım arazileri ölçeğinde gerçekleşen zirai
gelir artışı iç ve dış çevrede önemli pozitif sonuçlara neden olmaktadır. Bölge
kapsamındaki tarımsal arazilerde sulama ihtiyacı halen devam etmektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A2

KOP Bölgesinde Bölge içi gelişmişlik farklarını gidermek

H2.2

Kırsal kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çok sektörlü destek programları ile
gelir seviyesi düşük kesimlerin refah seviyesini artırmaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

H2.1 Performansı

%100

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

3.Yer tahsisinde beklenmeyen problemlerin ortaya çıkması nedeniyle planlanan miktarda mera ıslahı gerçekleştirilememiştir.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi

PG 2.2.1: Desteklenecek üretici
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

50%

270

1020

1032

101

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Refah düzeyi yüksek ve kentsel alanlarla bütünleşik bir KOP Bölgesi kırsalı
oluşturmak amacıyla yürütülen projelerle kırsal alanlarda kalkınma atılımı
sürdürülmektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergesi
PG 2.2.2: Desteklenecek bahçe
bitkileri, örtü altı
iyi tarım uygulamaları ve tıbbi
aromatik bitkiler
üretim alanı (da)

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

10%

700

2100

2177

104

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Desteklenen projeler ile Bölgede tarımsal üretimde çeşitlilik sağlanmış ve yüksek getiri sağlayan ürünler özendirilmiştir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Desteklenen projeler Başkanlığımızca yerinde denetlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 2.2.3: Desteklenecek mera
ıslahı alanı (da)

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

10%

1000

3000

2400

80

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Desteklenen projeler ile meralarda hayvan refahının iyileştirilmesi sağlandığından Bölgedeki mera hayvancılığının verimliliği artırılmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılamamıştır. İzleyen yıllar itibariyle planlanan çalışmalar kapsamında hedeflere ulaşılacağı öngörüldüğünden hedef ve
göstergelerde güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 2.2.4: Desteklenecek portatif
ağıl ve ekipman
sayısı (adet)

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

10%

80

250

400

166

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Uygulanan projeler ile küçükbaş hayvancılık alanında ekipman desteği sağlanmış olup sektör gelişimine katkıda bulunulmuştur.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Desteklenen projeler yerinde
denetlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.
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Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 2.2.5: Desteklenecek ürün işle10%
me ve paketleme
tesisi (adet)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

1

7

10

143

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Proje ile pazar değeri olan ürünlerin yaygınlaştırılması ve bu ürünlerin işlenerek katma değer oluşturması sağlanmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Desteklenen projeler yerinde
denetlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 2.2.5: : Desteklenecek örgütlenme çalışmaları
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

10%

1

5

6

120

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Uygulanan projeler ile bölge çiftçilerinin girdi maliyetlerinin azaltılması, ürettikleri ürünleri pazarlaması ve bu ürünlerin markalaşması sağlanarak sektörel
kalkınmaya katkıda bulunulmuştur.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Desteklenen projeler yerinde
denetlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

A3

KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak

H3.1

KOP Bölgesinde ekonomik kalkınmaya yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi ve
yenilikçi bir yaklaşımla özel sektör yatırımlarının arttırılması için çalışmalar
gerçekleştirilecektir.

H2.1 Performansı

%64,4

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

3-4. Sanayi Ekosisteminin Güçlendirilmesi Projesi’nin iptal edilmesi sebebiyle
gösterge hedeflerine ulaşılamamıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 3.1.1: Uygulanacak/Destekle40%
necek Proje sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

8

10

11

110

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
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İlgililik

Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi ve enerji verimliliği kapsamında
yapılan çalışmalar neticesinde Bölge dahilindeki ekonomik kalkınmaya katkı
sağlanmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 3.1.2: Paydaşlarla yapılacak or20%
tak çalışma/panel/
toplantı sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

15

38

39

102

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Ekonomik kalkınma alanında belirlenmiş paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülmüş ve bu kapsamda yapılabilecek çalışmalar değerlendirilmiştir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamıştır. Bu nedene tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Desteklenen projeler Başkanlığımızca yerinde denetlenerek gerekli tedbirler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 3.1.3: Ön etüt
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

20%

4

20

0

0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Performans göstergesine ilişkin proje iptal edilmiştir.

Etkililik

2021 Yılı Yatırım Programının ilgili sektöründe Başkanlığımıza ait proje bulunmadığından izleyen yıllarda söz konusu göstergenin gerçekleşmesi öngörülmemektedir.

Etkinlik

Yatırım Programı kapsamından çıkarılmış olması nedeniyle herhangi bir öngörülmeyen maliyet oluşmamıştır.

Sürdürülebilirlik

İlgili projenin Yatırım Programından çıkarılması neticesinde önümüzdeki yıllarda ön etüt çalışması yapılmayacaktır.

Performans
Göstergesi
PG 3.1.4: Düzenlenen eğitim
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

20%

7

35

0

0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Performans göstergesine ilişkin projenin iptal edilmesi nedeniyle söz konusu
eğitim faaliyeti yerine getirilememiştir.

Etkililik

2021 Yılı Yatırım Programının ilgili sektöründe Başkanlığımıza ait proje bulunmadığından izleyen yıllarda söz konusu göstergenin gerçekleşmeyeceği
düşünülmektedir.

Etkinlik

Proje uygulanamadığından dolayı herhangi bir maliyet ortaya çıkmamıştır.
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Sürdürülebilirlik

İlgili projenin Yatırım Programından çıkarılması neticesinde önümüzdeki yıllarda eğitim çalışması yapılmayacaktır.

A3

KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak

H3.2

Bölgedeki turizm potansiyelinin daha iyi değerlendirilmesi için turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

H3.2 Performansı

%100

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

--

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Ekonomik Kalkınma, Sanayi ve Hizmetler Koordinatörlüğü

Performans
Göstergesi
PG3.2.1: Turizm
Master Planı
sonucunda
belirlenen turizm
odaklarına ve
plan kararlarına
ilişkin uygulama
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

100%

4

7

7

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Turizm odaklarına ilişkin yapılan uygulamalar neticesinde Bölgenin turizm
kapasitesi geliştirilmektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

A3

KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak

H3.3

Tarım sektöründeki beşerî kapasitenin geliştirilmesine yönelik eğitim faaliyetleri
gerçekleştirilecek, yeni nesillere çiftçilik mesleği tanıtılacaktır.

H3.3 Performansı

%82

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

3. Kovid-19 pandemisi nedeniyle eğitim merkezi kurulamamıştır.

4.Dövizdeki beklenmeyen artış nedeniyle hedeflenen alet/makine alımı
gerçekleştirilememiştir.

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal
Kalkınma Koordinatörlüğü

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

PG 3.3.1: Tarımsal yayımcılara
verilen eğitimlere
ve toplantılara
katılımcı sayısı

15%

0

125

150

120

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

KOP Bölgesinde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının
sağlanması amacıyla tarımsal yayımcılara yönelik olarak eğitim faaliyetleri
yürütülmüştür.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.
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Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 3.3.2: Çiftçilere
verilen eğitimlere
15%
ve toplantılara
katılımcı sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

100

500

770

154

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

KOP Bölgesinde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının
sağlanması amacıyla Bölge çiftçilerine yönelik olarak eğitimler düzenlenmiştir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 3.3.3: Kurulan
tarımsal eğitim
ve yayım merkezi
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

15%

5

11

0

0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı bulunmamakla birlikte
2020 yılı içinde tarımsal eğitim ve yayım merkezi kurulamamıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere ilişkin
olarak güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 3.3.4: Desteklenen alet/makinaları sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

25%

80

280

243

87

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi açısından Bölge çiftçisine olumlu katkılarda
bulunulmuştur. Performans gösterge hedefine ulaşılmamış olmasına rağmen
hedef ve performans göstergelerinde değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere ilişkin
olarak güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.
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Performans
Göstergesi
PG 3.3.5: Desteklenen bitkisel
üretim demonstrasyon alanı (da)

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

30%

1000

3700

13.398

362

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bitkisel üretim demonstrasyon alanlarında getiri oranı yüksek tarımsal ürünlerin ekimi desteklenerek Bölge çiftçisinin kalkınmasına katkıda bulunulmuştur.

Etkililik

Performans göstergesi değerine ulaşılmış olup tespit edilen ihtiyaçlar karşılanmıştır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A3

KOP Bölgesinin ekonomik rekabet gücünü artırmak

H3.4

Bölgemizde hayvansal üretimde katma değeri artırmaya yönelik modern
tekniklerin yaygınlaştırılması ve hayvancılık altyapısının geliştirilmesine yönelik
çalışmalar yürütülecektir

H3.4 Performansı

%94

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

1.2020 yılı içerisinde hayvan pazarı ve kesimhane kurulumu kapsamında yeterli proje başvurusu alınamadığından hedefe ulaşılamamıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal Kalkınma Koordinatörlüğü

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal
Kalkınma Koordinatörlüğü

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

PG 3.4.1: Desteklenen hayvan
pazarı ve kesimhane sayısı

50%

3

9

8

89

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Hayvan sağlığı ve hastalıkların kontrolü amacıyla modern kesimhane ve
hayvan pazarı kurulumu ile Bölgedeki hayvancılık altyapısının geliştirilmesi
sağlanmaktadır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere ilişkin
olarak güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 3.4.2: Hayvansal üretimin
geliştirilmesine
yönelik desteklenen proje sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

50%

6

18

19

105

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
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İlgililik

Et ve süt ticaretinin geliştirilmesi ve bu doğrultuda Bölgedeki hayvancılık işletmelerinin gelirlerinin arttırılmasına yönelik projeler uygulanmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A4

KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek

H4.1

KOP Bölgesi’nde yaşayan dezavantajlı kesimlerin sosyoekonomik hayata aktif
katılımını sağlamaya yönelik projeler gerçekleştirilecektir.

H4.1 Performansı

100

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

---

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal
Kalkınma Koordinatörlüğü

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

PG 4.1.1: Desteklenecek proje
sayısı

70%

43

70

76

109

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

KOP Bölgesinde dezavantajlı kesimin toplumla entegrasyonun sağlamaya ve
ekonomik ve sosyal hayata daha kolay adapte olmalarına katkı sağlamaya
yönelik projeler desteklenmiştir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 4.1.2: Çağrı
programları sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

20%

2

4

4

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölge kapsamındaki dezavantajlı kesimlere yönelik olarak desteklenecek projelerin belirlenmesi için çağrı programına çıkılmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer
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İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)
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PG 4.1.3: Çağrı
programları kapsamında bilgilendirme toplantı
sayısı

10%

8

16

16

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölge kapsamındaki dezavantajlı kesimlere yönelik olarak desteklenecek projelerin belirlenmesi için çağrı programına çıkılmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A4

KOP Bölgesinin sosyal refahını artırmak ve beşeri kapasitesini geliştirmek

H4.2

KOP Bölgesinde katılımcı ve sürdürülebilir bir yaklaşımla; eğitim ve kültür alanlarında çalışmalar yapılacaktır.

H4.2 Performansı

%90

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

3. Kovid-19 nedeniyle 2020 yılı içerisinde çalıştay yapılamamıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Beşeri, Sosyal ve Kurumsal Gelişme Koordinatörlüğü

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal
Kalkınma Koordinatörlüğü

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

PG 4.1.1: Desteklenecek proje
sayısı

50%

141

205

210

102

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi,
vatandaşların ve öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi
amacıyla yürütülen projeler ile Bölge ihtiyaçları karşılanmış ve 11inci Kalkınma
Planında yer alan "Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum" amacına katkı sağlanmıştır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 4.2.2: Projeler
sonucu elde edilen memnuniyet
oranı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

10%

70

73

80

109

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi kapsamında desteklenen ve uygulayıcı kuruluş tarafından tamamlanan projelerde nihai raporlar düzenlenerek
yararlanıcıların memnuniyeti ölçülmektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.
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Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Sürdürülebilirlik
Performans
Göstergesi
PG 4.2.3: Çalıştay
Sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

10%

1

3

0

0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Kovid-19 salgını nedeniyle çalıştay düzenlenememiştir. Hedef ve performans
göstergelerinde herhangi bir değişikliğe gerek görülmemektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılamamıştır. Hedef ve göstergelere ilişkin
olarak güncelleme ihtiyacı bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 4.2.4: Restorasyon ve Onarım 20%
Faaliyet Sayısı

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

3

5

5

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölge kapsamındaki kültür varlıklarının korunarak cazibe merkezi haline dönüştürülmesi ile 11 inci Kalkınma Planı’ndaki kültür sektörü amaçlarına ulaşma
yolunda katkı sağlanmaktadır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 4.2.5: Kültür
mirasımızın korunmasına yönelik proje sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

10%

0

1

1

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Bölge kapsamındaki kültür varlıklarının korunarak cazibe merkezi haline dönüştürülmesi ile 11 inci Kalkınma Planı’ndaki kültür sektörü amaçlarına ulaşma
yolunda katkı sağlanmaktadır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır. Yürütülen projeler yerinde denetlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.
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A5

Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek

H5.1

Başkanlığın mevcut insan kaynağı yenilikçi politikalarla geliştirilecek, daha etkin
ve verimli çalışılması amacıyla yürütülecek mevzuat düzenleme çalışmalarına
katkıda bulunulacaktır.

H5.1 Performansı

%92

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

1. Kovid-19 nedeniyle eğitim programlarında sapma meydana gelmiştir.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal
Kalkınma Koordinatörlüğü

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

PG 5.1.1: Yıllık düzenlenen hizmet
içi eğitim (adet)

40%

15

40

32

80

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim programında sapma meydana gelmiştir. Hedef ve performans göstergesinde herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılamamıştır. Ancak hedef ve göstergeye
ilişkin güncelleme ihtiyacı da bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi

Hedefe Etkisi
(%)

PG 5.1.2: Katılımcıların eğitimciler30%
den memnuniyet
oranı

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

30

40

40

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Başkanlık personelince katılım sağlanan eğitimlerin memnuniyet oranı yeterli
ölçüde sağlanmış olup performans göstergesinde değişiklik düşünülmemektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 5.1.3: Eğitim
İhtiyaç Analizi
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

30%

0

2

2

100

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Stratejik planın yürürlüğe girmesinden itibaren düzenli olarak eğitim ihtiyaç
analizleri yapılmakta ve bu analizler doğrultusunda yıllık eğitim programları
yapılmaktadır.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.
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Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

A5

Kurumsal gelişimi artırarak sürdürmek

H5.2

İç kontrol uygulamaları ulusal mevzuatla uyumlu bir şekilde geliştirilecektir.

H5.2 Performansı

%84

Hedefe İlişkin Sapmanın Nedeni

2.Kovid-19 salgını nedeniyle grup çalışması yapılmadığından hedefe ulaşılamamıştır.

Hedefe İlişkin Alınacak Önlemler

Hedefe ilişkin alınacak bir önlem bulunmamaktadır.

Sorumlu Birim

Yönetim Hizmetleri Koordinatörlüğü

Sorumlu Birim

Tarım ve Kırsal
Kalkınma Koordinatörlüğü

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

PG 5.2.1: İç Kontrol Uyum Eylem
Planı’nın tamamlanma oranı

70%

40

50

60

120

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Başkanlığımız İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kurumsal gelişmeyi
sağlamak amacıyla uygulanmaya devam etmekte olup performans göstergesinde değişiklik düşünülmemektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılamamıştır. Ancak hedef ve göstergeye
ilişkin güncelleme ihtiyacı da bulunmamaktadır.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

Performans
Göstergesi
PG 5.2.2: Kurumsal risk değerlendirme çalışması
sayısı

Hedefe Etkisi
(%)

Plan Dönemi
Başlangıç Değeri

İzleme
Dönemindeki
Yılsonu
Hedeflenen değer

İzleme
Dönemindeki
Gerçekleşme
Değeri

Performans
(%)

30%

0

3

0

0

Performans Göstergelerine İlişkin Değerlendirmeler
İlgililik

Kovid-19 salgını nedeniyle grup çalışması yapılamadığından Risk değerlendirme çalışması yapılamamış olup performans göstergesinde değişiklik düşünülmemektedir.

Etkililik

Performans gösterge hedefine ulaşılmış ve tespit edilen ihtiyaçlar giderilmiştir.

Etkinlik

Performans gösterge değerlerine ulaşılırken öngörülemeyen maliyetler ortaya
çıkmamış olup tahmini maliyet tablosunda değişiklik ihtiyacı bulunmamaktadır.

Sürdürülebilirlik

Performans göstergesinin devam ettirilmesinde kurumsal, yasal, çevresel vb.
unsurlar açısından riskler bulunmamaktadır.

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Ulaşılmak istenen amaçlar doğrultusunda belirlenen hedef ve göstergeler ile bunlara ilişkin verilerden oluşan performans
bilgisinin, maliyet bilgisini de kapsayacak şekilde toplanması, işlenmesi ve kullanılması amacıyla oluşturulan sistemdir.
Bütçeleme ve yönetim süreçlerinde öngörülen hedef ve gösterge verilerinin belirlenmesi, toplanması, raporlanmasında
kullanılan yöntemlere yer verilmektedir.
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Gösterge Verilerin Belirlenmesi: Performans göstergeleri, belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının ortaya konulmasında
kullanılır. Performans göstergeleri, ölçülebilirliğin sağlanması için miktar ve zaman boyutunu içerecek şekilde ifade edilir.
Bu çerçevede performans göstergeleri girdi, çıktı, sonuç, kalite ve verimlilik göstergeleri olarak sınıflandırılır.

Performans Göstergesi Değeri Belirlenirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
• Gösterge, önceki dönem stratejik planlarında kullanılan ve yeni planda da kullanılacak bir gösterge ise gösterge
değerine ilişkin geçmiş eğilim dikkate alınır.
• Gösterge değerleri kümülatif (birikimli) bir biçimde belirlenir.
• Göstergelerin başlangıç değeri, göstergenin niteliğine ve mevcut veriye göre o yıla kadar elde edilen kümülatif
değer olabileceği gibi sadece başlangıç yılına ait değer de olabilir.
• Göstergelerin başlangıç değeri mevcut değil ya da bilinemiyorsa öncelikle ölçüm için bir yöntem geliştirilerek
mevcut durum tahmin edilir. Göstergeye ilişkin mevcut durum verisine plan dönemi içerisinde ulaşıldığı durumlarda hedef
değerlere dair güncelleme ihtiyacı olup olmadığı gözden geçirilir.
• Verisi olmayan performans göstergeleri için idare kendi veri bankasını oluşturur.
• Performans göstergeleri için verinin nasıl temin edileceği belirlenir. Veri kaynağı mevcut operasyonel sistemler
olabileceği gibi anketler, odak grup çalışmaları, mülakatlar ve gözlemler aracılığıyla temin edilecek yeni kaynaklar da olabilir.

Gösterge verilerinin toplanması:
Program bütçe sistemine veriler; aylık ve üç aylık olarak girilebilmektedir. İdaremiz üç aylık olarak veri girişlerini verinin
elde edilme dönemini izleyen çeyrek dilimin sonunda; son üç aya ilişkin veri girişlerini de izleyen yılın ocak ayı sonuna
kadar girebilmektedir.
Veri İzleme Sıklığı

3 AYLIK

Verinin Elde Edildiği Dönem

Sistemin Veri Girişine

Ocak-Mart

Haziran ayı sonu

Nisan-Haziran

Eylül ayı sonu

Temmuz-Eylül

Aralık ayı sonu

Ekim-Aralık

Ocak ayı sonu

Gösterge verilerinin raporlanması:
Gerçekleşme oranı ilgili gösterge ile neyin ölçülmek istendiği değerlendirilerek hesaplamaktadır. Göstergeler, ulaşılmak
istenen çıktı ve sonuçlara göre ifade edilerek olumlu veya olumsuz değerlendirilebilecek veriler sunabilir. Gerçekleşme
oranı söz konusu göstergenin hedeflenen değerinde meydana gelen artış ya da azalışın ortaya çıkardığı sonuç ile değişiklik
göstermektedir.
İdaremiz tarafından program bütçe sistemine giriş yapılan gerçekleşme oranına göre, göstergeye ilişkin gerçekleşme
durumu sistem tarafından aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde otomatik olarak üretilerek raporlanmaktadır.
Gerçekleşme Oran (%)

Gerçekleşme Durumu

100 üzeri

Hedeflenen Değer Aşıldı

100

Hedeflenen Değere Ulaşıldı

100 ile 80 arası

Hedeflenen Değere Kısmen Ulaşıldı

80 altı

Hedeflenen Değere Ulaşılamadı
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KURUMSAL KABILIYET VE
KAPASITENIN DEĞERLENDIRILMESI
A. STRATEJİK PLANDA ÖNGÖRÜLMEYEN KURUMSAL KAPASİTE
İHTİYAÇLARI
Hedeflere ve performans göstergesi değerlerine ulaşmada stratejik planda öngörülmeyen kurumsal kapasite ihtiyaçları
(personel, fiziki, teknolojik ve mali kaynak) ortaya çıkmamıştır.

B. ÜSTÜNLÜKLER
1. Kurum çalışanlarının mesleki bilgi ve uzmanlık düzeyinin yeterli olması
2. Kurumun yapmış olduğu çalışmalarda yeniliğe ve değişime açık bir yaklaşım göstermesi
3. Esnek bürokrasi, hızlı karar mekanizması
4. Genç, dinamik ve kaliteli bir personel yapısına sahip olunması
5. Merkezde ve yereldeki kurum ve kuruluşlar ile iş birliğine açık ve katılımcı yapıya sahip olunması
6. Kurum çalışanlarına erişilebilirliğin kolay olması
7. Merkezi yönetime bağlı özel bütçeli bir kuruluş olması
8. Fiziki koşulların yeterli olması ve merkezi bir konuma sahip olması
9. Bölgesel kalkınmaya yönelik yenilikçi ve yaratıcı destek programlarının geliştirilmesi ve uygulanması
10. Kurum çalışanlarının Başkanlığa karşı güçlü bir aidiyet duygusunun olması
11. Kurum personeline yeni projelerin üretilip uygulamaya konulmasına imkân sağlanması
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C. ZAYIFLIKLAR
1. Paydaşların Başkanlığımız görev alanlarına ilişkin bilgi düzeyinin yetersiz olması
2. Düzenlenen hizmet içi eğitim seminerlerinin istenen düzeyde olmaması
3. Çok sektörlü çalışma alanı olduğundan bazı alanlarda personel eksikliği
4. 642 sayılı KHK gereği süreli bir kurum olması
5. Kurumsallaşma sürecinin devam etmesi
6. Tanıtım ve halkla ilişkiler faaliyetlerinin yetersiz kalması
7. Çalışanlara yönelik sosyal imkânların ve özlük haklarının yetersiz görülmesi
8. Başarılı personele yönelik ödüllendirme sisteminin yeterli olmaması
9. İç Kontrol Sisteminin tam olarak kurulmaması

D. DEĞERLENDİRME
KOP Bölge Kalkınma İdaresi; insanı merkezine alan katılımcı ve yenilikçi bir yaklaşımla, KOP Bölgesinin tüm sektörlerdeki
potansiyelini planlı ve programlı bir şekilde değerlendirerek bölge kalkınmasının hızlandırılmasına katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. Bu kapsamında Başkanlığımız, sorumlu olduğu projelerle ilgili olarak ülkedeki ve KOP Bölgesi’ndeki değişen,
gelişen şartları ve kalkınma prensiplerini dikkate alarak faaliyet kapsamı alanında bulunan 8 ilde (Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat) kalkınma projeleri hazırlamakta ve uygulamaktadır.
Bu kapsamda KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2020 yılında da tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere sanayi,
turizm, kırsal kalkınma, eğitim ve kültür sektörlerinde katma değer ve verimliliğin artırılarak gelir seviyesi yüksek ve daha
yaşanabilir, küresel ölçekte cazibe merkezi haline gelen bir bölge hedefine ulaşma vizyonuyla çalışmalarına devam etmiştir.
KOP Bölge Kalkınma İdaresinin yürütmüş olduğu proje ve faaliyetlere ilişkin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinin gereği
temel bir çıktı olan 2020 yılı faaliyet raporunda ayrıntılarla gösterilen çalışmalara ilişkin ödeneklerden yüzde 93,02’sinin
harcandığı görülmektedir. Önümüzdeki dönemde Bölge kalkınmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.
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ÖNERİ VE TEDBİRLER
642 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan, tespit edilen ihtiyaçlar
doğrultusunda bölgesel kalkınmanın hızlandırılmasını misyon edinmiş ve KOP Bölgesi’ni küresel ölçekte bir cazibe merkezine
dönüştürme vizyonuna sahip bir kurum olarak Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı; önümüzdeki
dönemde görevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla aşağıda belirtilen tedbirleri yerine getirmek için
çaba gösterecektir.
• Başkanlığın fonksiyonlarının en iyi şekilde yerine getirilmesi amacıyla yeterli sayıda ve nitelikte personel istihdamının
sağlanabilmesi için personel özlük haklarının iyileştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacak ve yetkili mercilere raporlanacaktır.
• Bölgedeki sosyal ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıracak şekilde kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
amacıyla, mevcut insan kaynağına yönelik olarak farklı alanlarda uzmanlaşmayı sağlayacak etkin eğitim programları ve
personelin motivasyonu ile birlikte kurumsal aidiyetini artıracak sosyal etkinlikler düzenlenecektir.
• Kurumsal yapının geliştirilmesi amacıyla mevcut organizasyon yapısı gözden geçirilerek görev tanımları yeniden
oluşturulacak ve dokümante edilecektir.
• Bölge kapsamında yürütülen başarılı proje ve programların kamuoyuna tanıtılması ve kamuoyu desteğinin
sağlanması yönünde çalışmalar yapılacaktır.
• Başkanlığımız ile Bölge dahilindeki kamu kurum/kuruluşları, kalkınma ajansları ve hatta diğer Bölge Kalkınma
İdareleri ile daha sistemli bir iş birliğinin geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılacaktır.
• Başkanlığımızın bilgi teknolojilerinin kullanımı kapsamında iyi düzeyde bir teknolojik altyapıya kavuşması amacıyla
yenilikçi adımlar atılacak ve gerekli tedbirler alınacaktır.
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EK 1: ÜST YÖNETİCİNİN İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali
yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay
raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, Başkanlığın menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.

											 KONYA
											26.02.2021
								
									

Mahmut Sami ŞAHİN
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EK-2: MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI

Yönetim Hizmetleri Koordinatörü olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve
gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2020 Yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu
teyit ederim.

											 KONYA
								

								
							

			 26.02.2021

		

Mehmet ÖZÇELİK
Yönetim Hizmetleri Koordinatörü
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