
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOP KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA İŞLERİ  
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PROGRAM KÜNYESİ 

Program Adı  KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) 

Türü Mali Destek  

Başvuru 

Tarihleri 

Başvuru Başlangıç Tarihi Başvuru Bitiş Tarihi 

15 Eylül 2021 30 Kasım 2021 

Program Amacı 

Ülke gıda güvencesine ve istihdama katkı sağlanması için KOP Bölgesindeki su 

kaynaklarının verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlayacak; 

tarımda kullanılamayan su kaynaklarını tarıma kazandırarak yeni modern sulama 

tesislerin yaygınlaştırılması, mevcutta açık kanallarla sulama yapılan sahaları 

kapalı sulama yöntemlerine çevirerek su kayıplarının azaltılması ve birim su ile 

daha fazla alanın sulamasının sağlanması, mera hayvancılığının su ihtiyacının 

karşılanması ve çiftçilerde ortak ve tasarruflu sulama bilincinin oluşturulmasına 

yönelik projelere mali destek verilmesi amaçlanmaktadır.  

Alt Proje Bazlı 

Destek Miktarı 
Azami 

9.900.000 TL 

Destek Oranı 

(Azami) 
% 100 

Uygun Başvuru 

Sahipleri 

• Aksaray Valiliği İl Özel İdaresi 

• Karaman Valiliği İl Özel İdaresi 

• Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi 

• Kırşehir Valiliği İl Özel İdaresi 

• Konya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

• Konya Büyükşehir Belediyesi 

• Nevşehir Valiliği İl Özel İdaresi 

• Niğde Valiliği İl Özel İdaresi 

• Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi 

• DSİ 4. Bölge Müdürlüğü 

• DSİ 5. Bölge Müdürlüğü 

• DSİ 12. Bölge Müdürlüğü 

• DSİ 18. Bölge Müdürlüğü 

Uygun Proje 

Konuları  

Bu bölümde belirtilen konuları içeren projeler destek kapsamında 

değerlendirilmeye alınacaktır.  

− Eş finansman içeren projeler,  

− Cazibeli ve kapalı (borulu) sulama sistemi içeren projeler, 

− Gövde yüksekliği 25 metrenin altında olan gölet ve sulama projeleri, 

− Yer Altı Su (YAS) kooperatiflerinin, sulama randımanı düşük açık kanal 

sulama şebekesi ile sulanan, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ilgili 

illerdeki arazi toplulaştırmasının tamamlanmış olması şartıyla sahaların 



basınçlı sulama şebekelerine dönüştürülmesine yönelik rehabilitasyon 

kaynaklı projeler,  

− Yer Üstü Suyu (YÜS) alanlarında arazi toplulaştırması bitmiş alanlara 

yönelik projeler, 

− DSİ tarafından yapılmış olan (DSİ'nin muvafakat vermesi halinde) yer 

üstü su kaynaklarından açık kanal ile sulama yapılan sahaların borulu 

şebeke sistemine dönüştürme projeleri, 

− Hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı meralar öncelikli olmak üzere, 

Hayvan İçme Suyu (HİS) gölet ve depolarının inşası ile ihtiyaç duyulan 

alanlarda sıvatlar vasıtasıyla hayvan içme suyunu temin etmek üzere 

depolama alanı (kaptaj/su deposu) ve iletim kanalları yapımına yönelik 

projeler, 

− Sulama göleti tamamlanmış ve su kaynağı yeterli olan göletlerde 

başlanmamış veya yarım kalmış, 

− YAS ve YÜS sahalarında kapalı sistem sulama tesislerinde suyun daha 

etkin ve tasarruflu kullanılması amacıyla hassas sulamaya yönelik 

hazırlanan, debi ölçerli, uzaktan erişimli ön yüklemeli kuyu kontrol 

ünitesi veya ön yüklemeli vana kontrol üniteli projeler, 

− Sulama tesisi projesi kapsamında yapılacak HES ve türbün yapımına 

yönelik projeler, 

− Gelir seviyesi düşük ve göç veren bölgelere yönelik projelere, 

− Yararlanıcılar tarafından eş finansman desteği bulunan ve/veya 

tamamlayıcı nitelikteki tarla içi geliştirme hizmetleri yatırımlarını içeren 

projeler,  

− Çeşitliliğinin fazla ve ekonomik getirisi yüksek olan ürünleri artırmaya 

yönelik projeler, 

− Sulama suyunun varlığı, kapasitesi, su hakları mevzu, hangi arazilerin 

sulanacağı belirlenmiş projeler.  

Uygun olmayan 

proje konuları  

Bu bölümde belirtilen özellikteki projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

− Gövde yüksekliği 25 m’nin üzerinde olan göletlere, 

− Açık kanal sulama sistemlerine, 

− Pompa ünitesine, 

− Terfili YÜS projelerinde, terfi için gerekli (pompa ünitesi, elektrik 

tesisatı, basma borusu vb.) sistemlere, 

− YAS kooperatif sahalarında arazi toplulaştırması tamamlanmamış 

sulama projelerine, 

− DSİ tarafından ruhsatlandırılmamış kuyuların kapalı sisteme dönüşümü, 

− Kamulaştırma bedeline, 

− DSİ planlama ve sulama sahası içerisinde yer alan projelere, 

− Rantabilitesi 1’den düşük projelere, 

− Uygulayıcı Kuruluş katkısı olmaksızın bütçesi, 10 milyon TL üzeri olan 

projeler, 

− Halihazırda Uygulayıcı Kuruluşun kendi kaynaklarından desteklenen 

projelere, 



− KÖSİP kapsamında aynı sulama sahası içi daha önceki yıllarda destek 

verilmiş tesislerin bakım onarımını kapsayan projelere. 

Uygunluk 

kriterleri 

Bu bölümde sunulmakta olan kriterlere uymayan projeler değerlendirmeye 

alınmayacaktır. Uygulayıcı kuruluşlar bu kriterlerin belgelerini proje de 

sunmaları zorunludur.  

− Sulama sahasında bulunan yerel yönetim ve tüzel kişiliklerden sulama 

tesisini talep ettiklerine yönelik dilekçe alınmalıdır.  

− Gölet, regülatör veya bent yeri ile göl alanında kalacak araziler ve 

sulama şebekesinin geçeceği güzergâh boyunca kazı yapılacak arazilerle 

ilgili köy muhtarlığından gerekli taahhütname alınmalıdır. 

− Sulama tesislerinin işletilmesi için projelendirme aşamasında tesisin 

devredilebileceği bir muhatap (sulama kooperatifi, sulama birliği, 

belediye veya muhtarlık) belirlenmelidir.  

− Kamulaştırma ve arazi tahsisi işlemlerinin proje sunulmadan önce 

tamamlanması gerekmektedir.  

− YAS, YÜS, gölet ile HİS projeleri ve DSİ tarafından yapılmış küçük 

ölçekli açık kanal sulama tesislerinin kapalı sisteme dönüştürülmesinde 

DSİ izinlerinin alınması gerekmektedir.  

− Projelerin mera, orman, sit alanında veya karayolu geçişlerinde bulunması 

vb. durumlarda ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması 

gerekmektedir.  

− HES ve türbün yapımına yönelik projelerde ilgili kurum ve 

kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. 

− YAS ve YÜS sahalarında kapalı sistem sulama tesislerinde suyun daha 

etkin ve tasarruflu kullanılması amacıyla hassas sulamaya yönelik 

hazırlanan, debi ölçerli, uzaktan erişimli ön yüklemeli kuyu kontrol 

ünitesi veya ön yüklemeli vana kontrol ünitesi olmalıdır. 

− Proje sahasına ait vaziyet planını gösterir haritalar (ölçek:1/25000) 

sunulmalıdır (Haritalarda; yapılacak tesisin yeri, sulanacak saha, mevcut 

tesis varsa yeri ve sulama sahası gösterilmelidir.) 

− Teklif edilen projeler ilin öncelik sırasına göre ekteki Ek-D formatına 

göre ilin en üst amiri tarafından imzalanmış olarak gönderilmelidir. 

Proje 

Tekliflerinin 

Değerlendirilmesi 

ve Onay Süreci 

− İdare, “EK-D: KOP KÖSİP Taslak Proje Tablosu”nu dikkate alarak Usul 

ve Esaslar’da yer alan öncelikler çerçevesinde değerlendirip gerektiğinde 

sıralamalarında değişiklik yapmak suretiyle, her il için asıl ve yedek 

projelerin yer aldığı “EK II- 1: 2022 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri 

Programı (KÖSİP) Ödenek Tahsis Tablosu”nu ve “KOP KÖSİP Ödenek 

Dağılımı” tablosunu oluşturarak, Bakan onayına sunar.  

− İdare, “EK II- 1: 2022 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı 

(KÖSİP) Ödenek Tahsis Tablosu”nu oluştururken ilin öngörülen ödenek 

miktarını tutturabilmek amacıyla, her bir proje için proje bedelinin 



±%5’ini geçmemek üzere revize edebilir.

− EK II- 1: 2022 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP)

Ödenek Tahsis Tablosu” ve “KOP KÖSİP Ödenek Dağılım Tablosu”

Bakan Onayı ile kesinleşir.

−  Bakan Onayı ile kesinleşen “EK II- 1: 2022 Yılı Küçük Ölçekli Sulama

İşleri Programı (KÖSİP) Ödenek Tahsis Tablosu” İdare tarafından ilgili

Uygulayıcı Kuruluşa bildirilir. Tebligatın ardından uygulayıcı kuruluş ile

İdare arasında programa ilişkin ikili protokol imzalanır. Uygulayıcı

Kuruluş tarafından tebliğ tarihini müteakip süresi içerisinde

imzalanmayan protokollere ilişkin projeler desteklenmez. Ayrıca proje

hesabının İdare tarafından izlenebilmesi için Banka, Uygulayıcı Kuruluş

ve İdare arasında üçlü protokol de imzalanır.

Diğer şartlar

− Proje Yönetim Sistemine girilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

− Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye

alınmayacaktır.

− Proje sahası fotoğraflar ile (en az 3-en fazla 5) görüntülenmelidir.

− Projelerin, hidrolik hesaplamaları, metrajı, ekonomik analizleri

(rantabilitesi, fayda-masraf oranları) tam, yaklaşık maliyeti ise 2022 yılı

verilerine göre güncel olmalıdır.

− Sisteme girilen tüm bilgilerin doğruluğundan uygulayıcı kuruluş

sorumludur.

− Projelendirme Formatı ve ilgili belgeler doldurulurken, standart formata

bağlı kalınmalıdır. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön inceleme

aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

− Başvuru Rehberinde istenen evraklarda herhangi bir eksiklik olması,

verilerin birbiri ile tutarsız olması durumunda başvuru rededilebilir.

− Teklif edilen projelerde, onay sonrası herhangi bir değişiklik yapılması

ancak İdarenin onayı ile olabilir.

− Uygulama aşamasında çıkabilecek kamulaştırma bedeli, uygulayıcı

kuruluşa aittir.

Başvuru

Evrakları ve

Sunulma Şekli

KOP BKİ Proje Havuz Sistemine Yüklenecek

Evraklar:

− Ek-A: Projelendirme Formatı

− Ek-B: Proje Özeti

− Ek-C: Proje Maliyetleri Tablosu

− EK-E: Ekonomik Analiz Tablosu

− EK-F Uygulayıcı Kuruluş İzin

Taahhütnamesi

Posta Yolu ile Gelecek

Evraklar:

− Başvuru Resmi Yazısı

− Ek-D: KOP KÖSİP

Taslak Proje Tablosu

− EK II-1: 2022 Yılı KOP

KÖSİP Ödenek Tahsis

Tablosu

− Resimler

− Planlama haritası



Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler  

• Başvurular, http://proje.kop.gov.tr/ elektronik adresindeki “KOP Proje Havuzu 

Sistemi” üzerinden sisteme girilmesi gereken evraklar yüklenecek, fiziki çıktı olarak 

istenilen evraklar ise ayrıca posta yolu ile de gönderilecektir. 

http://proje.kop.gov.tr/

