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Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı

Ü
lkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak hızlı bir değişim ve dönüşüm 

yaşanmaktadır.  Bu değişim ve dönüşümden en 
fazla etkilenen kesimlerden başında orman köylüsü 
gelmektedir. Orman köylüsü, geçimi önemli ölçüde 
tarım, orman ve hayvancılığa dayalı kesimdir. 

Orman köylüsü, orman ekosisteminin en önemli ve 
ayrılmaz bir parçasıdır. Nitekim1992 yılında Brezilya’nın 
Rio şehrinde düzenlenen “Birleşmiş Milletler Çevre ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”nda ormanların 
korunmasına, dolayısıyla ormanların bir parçası 
olan ve kültürel zenginliklerimizin önemli bir 
öğesi konumundaki orman köylüsünün korunup 
gözeilmesine dikkat çekilmişir.

Başta ormanlarımız olmak üzere, tabii 
kaynaklarımızın bozulumunun önüne geçmek 
ve sürdürülebilir orman yöneimini sağlamak 
için orman köylümüzü gelir getirici projelerle 
desteklemek sureiyle   hayat  kalitesini   ve 

refahını yükseltmeyi ve ormanlar  üzerindeki 
baskıyı en aza indirmeyi hedeliyoruz.

Orman köylümüz, verdiğimiz desteklemelerle 
tüketen değil üreten, milli ekonomiye katkıda 
bulunan bir konuma gelecekir. Sosyal ormancılık 
kapsamında yapılan desteklerle orman köylüsünün 
hayat kalitesi iyileşirilmekte ve köy kültürünün 
korunması ve yaşaılması sağlanmaktadır.  Ayrıca 
köyden büyükşehirlere göçü durdurmak sureiyle 
çarpık şehirleşme ve sosyal problemler önlenmiş 
olunmaktadır. 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak, yerinde 
kalkındırmayı gaye edinmiş bulunmaktayız. Bu 
maksatla, orman köylüsünün faydasına olan, 
uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere olan 
desteklerimiz artarak devam edecekir. Orman 
köylüsünün hizmeinde olan çalışanlarımızı 
özverili çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılı 
çalışmaların devamını dilerim.
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MİSYONUMUZ

O
rmanları korumak, gelişirmek ve sürdürülebilir 
yöneimini sağlamak için, kırsal kalkınmada 

orman köylümüzü sosyo-ekonomik projelerle 
desteklemek sureiyle refah seviyesini yükseltmek, 
hayat kalitesini iyileşirmek, köyden kente göçü 
önlemek ve ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmakır.

VİZYONUMUZ

Kırsal kalkınma modeliyle orman köylümüzü 
desteklemek, refah seviyesini yükseltmek, 

devlet-millet kaynaşmasını sağlayarak orman-halk 
ilişkilerini düzenlemek ve ormanların sürdürülebilir 
yöneimini sağlamakır.

6



7



• Ferdi kredi için nereye ve nasıl başvurulur?
 Muhtar veya şahıslar köyün bağlı bulunduğu Orman  

     bir dilekçe ile başvuruda bulunur. 

• İşletme Müdürlüğü destekleme programına   
  alınacak köyleri neye göre belirler?
 İşletme Müdürlüğü, ormancılık faaliyetlerinin yoğun, 
     orman- halk ilişkilerinin problemli olduğu köyleri   
     öncelikli olarak destekleme programına alır.

• Ferdi desteklemelerden kimler yararlanabilir?

 Orman köylüsü olanlar,


     ikamet etmekte olanlar,

 İcralık durumda olmayanlar,


         kuraya tabi tutulmadan desteklemelerden yararlanabilir.

Genel Müdürlüğümüz ferdi projelere belirlenecek oranlarda 
her yıl hibe desteği vermektedir. 

2018 yılı için hibe oranı % 20’dir.

1-FERDİ KREDİ DESTEKLERİMİZ
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OGM, vermiş olduğu ORKÖY destekleriyle 
kırsal kalkınmanın lokomotifidir.
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Sosyal Maksatlı Desteklemeler
 

• Sosyal maksatlı desteklemelerle 

   neyi hedeliyoruz?
 Orman köylümüzün hayat kalitesinin     

     iyileşirilmesini, 
 Odunun yakıt maddesi olarak kullanılmasının   
    azalılmasını, 
 Ormanlara olan baskının azalılmasını hedeliyoruz. 

   Sosyal maksatlı krediler faizsiz olup, vade süreleri    
   proje türlerine göre 3- 7 yıl arasında değişmektedir. 

• Sosyal maksatlı kredilerimiz 

   hangi  projelerden oluşur?
a) Dam örtülüğü malzemeleri,
b) Kat kalorifer sistemi, 
c) Güneş enerjisi ile su ısıtma sistemleri,
d) Dış cephe mantolama v.b. projeler.

Ferdi kredilerimiz, sosyal ve ekonomik 
maksatlı olarak ikiye ayrılır.

Dam örtülüğü

Kat kalorifer sistemi

Güneş enerjisi 

Dış cephe mantolama
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• Hangi Ekonomik Maksatlı  

   Projelere Destek Veriyoruz?

a) Hayvancılık (süt sığırcılığı, besi sığırcılığı, süt    
      koyunculuğu,  besi koyunculuğu vb.),

c) Ev hanımları için mikro kredi,
d) Seracılık, bağcılık ve meyvecilik vb. projeler.

Hayvancılık

Fenni arıcılık

Mikrokredi

Bağcılık 11

• 



 Ormanların korunmasını, 

hedeflenmektedir.


Ekonomik Maksatlı Desteklemelerle

 Ekonomik Maksatlı Desteklemeler

Ekonomik maksatlı hayvancılık ve fenni arıcılık 
kredileri faizsiz, diğer krediler ise faizlidir. 
Ziraat Bankasının zirai kredilere uyguladığı faizin 
yedide biri (1/7) oranında yıllık faizle kredi verilir. 

Ekonomik Maksatlı kredilerde yılık faiz oranı vade 
süresi 1-4 yıl olanlar için yıllık faiz oranı % 1,4286 
vade süresi dört (4) yılın üzerinde olanlar için yıllık 
faiz oranı % 1,5714



• Hangi Kooperailer Destek Alabilir?
Kooperailer Kanununa göre; orman köylerinde kurulan 
tarımsal kalkınma kooperailerine, orman köylüsünün 
ürünlerinin değerlendirilmesi, birlikte iş yapabilme 
kapasitesinin arırılması ve ortakların gelir seviyesinin 
yükselilmesi maksadıyla verilen desteklerdir.

 Kooperaif kredileri faizlidir,

 Ziraat Bankasının tarımsal kredilere uyguladığı faizin   
     yedide biri (1/7) oranında yıllık faizle kredi verilir. 

 Yılık faiz oranı vade süresi 
     1-4 yıl olanlar için % 1,4286, 
     dört (4) yılın üzerinde olanlar için ise % 1,5714’dür.

 Vade süreleri proje türlerine göre 

      3- 8 yıl arasında değişmektedir. 

Projelere, her yıl Genel Müdürlükçe belirlenecek oranlarda 
hibe desteği verilmektedir.

2-KOOPERATİF KREDİ DESTEĞİ
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• Kooperaif Desteklemelerinden 
   Nasıl Yararlanabiliriz?

 Kooperaiin orman köyünde kurulmuş olması,

 Kooperailer Kanununda ve ana sözleşmede              
     belirilen tüm yükümlülüklerini yerine geirmiş  
     ve muhasebe deterlerini usulüne uygun 
     tutmuş olması,

 Yasal süresi içinde son genel kurul toplanısını   
     yapmış, faaliyet göstereceği merkez köyün ve    
     faaliyet alanının genel kurulca veya 
     ana sözleşmeyle belirlenmiş olması,

 Uygulanacak projenin; kooperaif genel kurulunda,   
    toplam ortak sayısının en az yüzde elli biri  
    taraından (%51) kabul edilmesi ve 
    Genel  Müdürlük onayından geçmiş olması,

 Kooperaiin merkez edindiği köydeki hanelerin  
     en az yüzde elli birinin (%51) kooperaite temsil  
    edilmesi, kooperaif üst kuruluşlarında ise kuruluşa              
    üye kooperailerin yüzde elli biri taraından 
    (%51) kabul edilmesi,

 Kooperaif ortaklarının ana sözleşmedeki              
     ortaklık  paylarını öncelikli olarak ödemiş     
     olması durumunda faydalanabilirler.
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Dış Cephe Mantolama Projesi

Kapasitesi  : 100 m2 

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : Faizsiz

Sonraki HaliÖnceki Hali

  : 2018 için 11.500 TL olup,
bunun %20’si (2.300 TL) hibedir.   

Desteğin Kapsamı : 
      Sıva - Boya Malzemesi 
      ve İşçiliği

Projeyle köylümüz yakacaktan 
%50 tasarruf sağlıyor
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Dam Örtülüğü Projesi

Kapasitesi  : 150 m2

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 3.000 TL olup, 
bunun % 20’si (600 TL)
hibedir.

  

     

      

Desteğin Kapsamı : Galvaniz Saç

Katı Yakıtlı Kalorifer 
Sistemi Projesi

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 5.500 TL olup, 
bunun %20’si (1.100 TL)
hibedir.

  

     

   

Desteğin Kapsamı : Kalorifer Sobası,
     Panel Radyatör, 
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Güneş Enerjisi ile 
Su Isıtma Sistemi Projesi

Kapasitesi  : 2-3 Kollektörlü

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı    : 3 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 1.900 TL olup, 
bunun % 20’si (380 TL)
hibedir.

             

   

Desteğin Kapsamı : Depo, 
     Kollektör,
     

     Montaj Malzemeleri

Sosyal projelerle orman köylüsünün 
hayat kalitesini iyileştiriyoruz.
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Süt Sığırcılığı Projesi

Kapasitesi  : 2 Baş 

Ödemesiz Dönem : 1 Yıl
Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)

Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 28.500 TL olup,
bunun %20’si (5.700 TL)

hibedir.

  

  

    

Desteğin Kapsamı  : 
     Hayvan Bedeli, 
     Yem Bedeli  
     

Besi Sığırcılığı Projesi

Kapasitesi  : 10 Baş 

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)

Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 33.000 TL olup,
bunun %20’si (6.600 TL)
hibedir.

 

   

   

Desteğin Kapsamı : 
     Hayvan Bedeli, 
     Yem Bedeli 
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Süt Koyunculuğu Projesi

Kapasitesi  : 30+1 Baş (30 koyun, 1 koç) 

Ödemesiz Dönem : 1 Yıl
Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 30.500 TL olup, 
bunun %20’si (6.100 TL)
hibedir.

   

   

Desteğin Kapsamı : 
     Hayvan Bedeli, 
     Yem Bedeli
   

Besi Koyunculuğu Projesi
Kapasitesi  : 50 Baş
Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 32.000 TL olup,
bunun %20’si (6.400 TL)
hibedir.

       

      

Desteğin Kapsamı : 
     Hayvan Bedeli, 
     Yem Bedeli 
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Manda Yetiştiriciliği Projesi
Kapasitesi  : 3 Baş 

Ödemesiz Dönem : 1 Yıl
Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)

Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 31.500 TL olup,
bunun %20’si (6.300 TL)

hibedir.
   

   

Desteğin Kapsamı : Hayvan Bedeli, 
     Yem Bedeli
   

OGM, vermiş olduğu ORKÖY destekleriyle 
istihdama katkı sağlamak suretiyle göçü önlüyor.
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Plastik Sera Projesi

Kapasitesi  : 500 m2 

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : 1,5714 (Yıllık)

  : 2018 için 23.500 TL olup,
bunun %20’si (4.700 TL)
hibedir.

 

     

   

Desteğin Kapsamı   : Konstrüksüyon Malzemesi,  
   

      Damlama Sulama Sistemi,
      Fide ve Gübre Bedeli

Plastik Sera Projesi

Kapasitesi  : 1.000 m2 

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : 1,5714 (Yıllık)

  : 2018 için 33.000 TL olup,
bunun %20’si (6.600 TL)
hibedir.

   

   

Desteğin Kapsamı : Konstrüksüyon Malzemesi,  
   

     Damlama Sulama Sistemi, 
     Fide ve Gübre Bedeli

22



Fenni Arıcılık Projesi

Kapasitesi  : 30 Kovan  

Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 4 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : Faizsiz

  : 2018 için 15.000 TL olup,
bunun %20’si (3.000 TL)
hibedir.

  

   

    

Desteğin Kapsamı : Arı Bedeli, 
     Kovan Bedeli,    

       Arıcılık Malzemeleri

Orman köylüsünü yenilikçi 
projelerle buluşturuyoruz.
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Kültür Mantarcılığı Projesi
Kapasitesi  : 13.080 kg/yıl
Ödemesiz Dönem : Yok

Taksit Sayısı   : 5 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : 1,5714 (Yıllık)

  : 2018 için 23.000 TL olup,
bunun %20’si (4.600 TL)
hibedir.

           

      

Desteğin Kapsamı : 
     Kompost ve Gübre Bedeli, 
     Alet ve Ekipman Bedeli,
     Havalandırma ve Sulama Ekipmanı  

Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Yetiştiriciliği (Lavanta) Projesi

Kapasitesi  : 5 dekar
Ödemesiz Dönem : 3 yıl
Taksit Sayısı   : 3 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : 1,5714 (Yıllık)

  : 2018 için 18.000 TL olup,
bunun %20’si (3.600 TL)
hibedir.

   

   

Desteğin Kapsamı : Toprak İşleme, 
     Damlama Sulama, 
     Fide Bedeli, 
     Çit Bedeli ve Gübre Bedeli
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Tıbbi ve Aromatik Bitki 
Yetiştiriciliği (Maviyemiş- 
Ligarba) Projesi

Kapasitesi  : 2 dekar

Ödemesiz Dönem : 4 yıl
Taksit Sayısı   : 3 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : 1,5714 (Yıllık)

  : 2018 için 17.000 TL olup, 
bunun %20’si (3.400 TL)
hibedir.

   

    

Desteğin Kapsamı : Toprak İşleme, 
     Damlama  Sulama, 
        Fide Bedeli,
      Demir Çit Direği ve 

      Gübre Bedeli

OGM, vermiş olduğu ORKÖY destekleriyle 
orman köylüsünün veren eli, gülen yüzüdür.
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Bağcılık Projesi

Kapasitesi  : 5 dekar

Ödemesiz Dönem : 4 yıl
Taksit Sayısı   : 3 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : 1,5714 (Yıllık)

  : 2018 için 16.000 TL olup,
bunun %20’si (3.200 TL)
hibedir.

   

   

Desteğin Kapsamı : Toprak İşleme, 
     Damlama Sulama,  
     Fidan Bedeli, 
     Kafes Tel Bedeli,
     Gübre Bedeli

Mikrokredi 
Ödemesiz Dönem : Yok
Taksit Sayısı   : 3 (Yılda bir taksit)
Faiz Oranı   : 1,4286 (Yıllık)

  : 2018 için 6.000 TL olup,
bunun %20’si (1.200 TL)
hibedir.

   

   

Desteğin Kapsamı : Ev Hanımlarına Yönelik   

   

                 için Girdi Bedeli
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Kırsal kalkınmada mikrokredi ile 
kadınlarımızı destekliyoruz.
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