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S
anayi ve teknolojik gelişmeler hızlı bir değişimi de 

beraberinde getirmektedir. Buna bağlı olarak bu 

değişimden en çok, kırsal kesimde yaşayan ve geçimini 

tarım, hayvancılık ve ormandan sağlayan orman köylüsü 

etkilenmektedir. 

Anayasamızın 169 uncu maddesi ile ormanların korunması 

ve geliştirilmesine, 170 inci maddesi ile orman köylüsünün 

korunmasına yer verilmiş olup; öncelikli hedefin orman 

tahribatının önlenmesi, kayıpların en aza indirilmesi, tahrip 

olan orman alanlarında devamlılığın sağlanması olduğu, 

orman köylülerinin kalkındırılması ve aynı zamanda 

ormanların ve bütünlüğünün korunması noktasında alınacak 

tedbirler ve bu doğrultuda faaliyet konularının belirlendiği 

görülmektedir. 

Bu noktada orman köylüsünü sosyo-ekonomik yönden 

kalkındırmak amacıyla, gelir getirici ve orman köylüsünün 

ormana bağımlılığını ve orman üzerinde baskıyı azaltıcı 

alternatif projelerle orman köylüsüne destek programları 

sunmaktayız. 

Orman köylüsünün yerinde kalkınmasını sağlayarak hem 

yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hem de orman köylüsünü 

tüketen deği l  üreten bir toplum hal ine getirmeyi  

hedeflemekteyiz. 

Değişen ve gelişen ülkemizin önemli bir kesimini oluşturan 

orman köylüsünün köyden kente göçüşünü önleyerek kentteki 

sosyal problemlerin de önüne geçmeyi planlamaktayız. 

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, bütün bu gayeleri 

gerçekleştirme noktasında uygulanabilir projelerle istihdamı 

artırıcı ve ormanları koruyucu tedbirlerle orman köylüsüne 

olan desteklerimiz artarak devam edecektir. 

Orman köylüsünü destekleyen, orman köylüsü ile devlet 

arasındaki işbirliğini sağlama noktasında gelişmeyi ve milli 

ekonomiye katkı sağlamayı hedef edinen tüm çalışanlarımızı 

özverili çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılarının 

devamını temenni ederim. 

Dr. Bekir PAKDEMİRLİ 

Tarım ve Orman Bakanı 





M
ill i  servetimiz olan ormanlarımızın korunması, 

geliştirilmesi, işletilmesi ve genişletilmesi hedeflerine 

ulaşmak ve orman köylümüzün kalkındırılmasına katkıda 
bulunarak refah seviyelerini yükseltmek, ormanlara 
olabilecek baskıyı azaltmak misyonuna sahip olan çok 
önemli bir teşkilatın mensuplarıyız. 

Orman Genel Müdürlüğümüzce  ormanlarımıza ve orman 
köylümüze verdiğimiz önemin bir parçası olarak orman 
köylümüzü sosyal ve ekonomik nitelikli projeler ile 
desteklemekteyiz. 

Dış cephe mantolama, kat kalorifer sistemi gibi projeler ile 
ormana olan baskıyı azaltmakta; güneş enerjisinden su 
ısıtma gibi yenilebilir enerji kaynakları ile ilgili projelerle 
orman köylüsünün yaşam kalitesini iyileştirerek sosyal 
kapsamda faydalar elde etmekteyiz. 

Küçük ve büyükbaş hayvancılık, seracılık, fenni arıcılık, kültür 
mantarcılığı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği gibi 
ekonomik nitelikli projeler ile orman köylümüzün gelir 
düzeyini iyileştirmekte ve yerinde kalkınmalarına katkı 
sağlamaktayız. 

Hızla gelişen ülkemizde hem orman köylümüzün sosyal ve 
ekonomik yönden yaşam standartlarını iyileştirerek köyden 
kente göç etmelerini önlemek suretiyle çarpık 
kentleşmenin önüne geçmekte ve köy kültürünü korumakta 
hem de bilim ve fen bakımından orman niteliğini tamamen 
kaybetmiş ancak tarım veya hayvancılıkta kullanılmasında 
yarar görülen yerlerin değerlendirilmesi suretiyle çok yönlü 
faydalar sağlamaktayız.  

Deprem, yangın, sel, toprak kayması gibi  afetlerde zarara 

uğramış olanlara,  ormancıl ık çalışmalarının en yoğun 

olduğu, orman-halk ilişkilerinin sorunlu olduğu ve milli 

gelirin en düşük olduğu köylerimize orman ürünlerinin 

tüketimini azaltıcı ve israfını önleyici ve orman-halk ilişkilerine 

olumlu etkide bulunacak konularda proje uygulayacaklara ve 

özel projeler uygulanan kalkınma havzalarına, ferdi kredi 

verilmek suretiyle açılmış aile işletmelerinin girdilerini 

karşılayacak veya bu işletmelerin pazarlama sorunlarına 

çözüm getirecek proje uygulayacaklara destek programında 

öncelik vererek, destek programına alınan orman kö ylüsünün 

hasım değil hısım olmasını hedeflemekteyiz.

Bu kapsamda orman köylümüzün her daim destekçisi 
olduğumuzu yineler, ORKÖY kredi ve hibe desteklerinin neler 
olduğu, kimlerin kapsama alındığı, nereye ve nasıl başvuruda 
bulunulacağı, kredi geri dönüşleri gibi konuları sade ve 
anlaşılır bir şekilde açıklayan bu çalışmanın orman köylümüze 
ve Genel Müdürlüğümüz çalışmalarına faydalı olacağı 
düşüncesiyle emeği geçen herkese teşekkür ederim. 

Bekir KARACABEY 

Orman Genel Müdürü 



Sürdürülebilir orman yönetimi çerçevesinde, ormanlarımızı korumak, geliştirmek, çalışan ve müşteri memnuniyetinin devamlılığını sağlamaktır.

Orman ve orman kaynaklarını korumak, doğaya yakın bir anlayışla geliştirmek, ekosistem bütünlüğü içindesürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacakşekilde yönetmek.
Sürdürülebilir orman yönetimi uygulamalarında öncü kurum olmak.



Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığınca,Orman Köylümüzü Desteklemek amacıylaiki türlü kredi desteği veriyoruz.



Süt Koyunculuğu ProjesiSüt Koyunculuğu ProjesiSüt Koyunculuğu Projesi

Fenni Arıcılık ProjesiFenni Arıcılık ProjesiFenni Arıcılık Projesi

Süt Sığırcılığı ProjesiSüt Sığırcılığı ProjesiSüt Sığırcılığı Projesi
2021

,  e-devlet veya kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden başvuruda bulunur. 



OGM vermiş olduğu ORKÖY destekleriylekırsal kalkınmanın lokomotifidir.



Bursa / Güneş EnerjisiBursa / Güneş EnerjisiBursa / Güneş Enerjisi

Artvin / Dam ÖrtülüğüArtvin / Dam ÖrtülüğüArtvin / Dam Örtülüğü

 Ankara / Kat Kalorifer Sistemi Ankara / Kat Kalorifer Sistemi Ankara / Kat Kalorifer Sistemi

Karabük / Dış Cephe Mantolama Karabük / Dış Cephe Mantolama Karabük / Dış Cephe Mantolama 



Ekonomik Nitelikli Desteklemeler.Afyonkarahisar / Süt SığırcılığıAfyonkarahisar / Süt SığırcılığıAfyonkarahisar / Süt Sığırcılığı

Zonguldak / Fenni ArıcılıkZonguldak / Fenni ArıcılıkZonguldak / Fenni Arıcılık

Sakarya / MeyvecilikSakarya / MeyvecilikSakarya / Meyvecilik

İzmir / Bağcılıkİzmir / Bağcılıkİzmir / Bağcılık

Ekonomik Nitelikli DesteklemelerleNeyi Hedefliyoruz ?
Ekonomik Nitelikli krediler faizsiz olup,vade süreleri proje türlerine göre 3-7 yılarasında değişmektedir.Hangi Ekonomik Nitelikli Projelere Destek Veriyoruz ?Hayvancılık ( süt ve besi sığırcılığı, süt ve besi koyunculuğu, manda yetiştiriciliği vb.),Fenni arıcılık, kültür mantarcılğı, tıbbi ve aromatikbitki yetiştiriciliği,Ev hanımları için mikro kredi,

Ormanlar üzerindeki baskının

Seracılık, bağcılık ve meyvecilik Traktör, tambur, motorlu testere vb. projeler



Orman köylerinde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifleri; orman köylüsünün ürünlerinin değerlendirilmesi, birlikte iş yapabilme kapasitelerinin artırılması ve ortakların gelir seviyesinin yükseltilmesimaksadıyla proje bazında desteklenmektedir. Hangi kooperatif projelerine destek veriyoruz ?Ormancılık uygulamalarında kullanılan iş makinaları,Süt toplama tesisi, Mandıra tesisi, Zeytin salamura / işleme tesisi, Soğuk hava deposu, Kereste tesisi,Kekik - Defne işleme ve değerlendirme tesisi vb.



Ankara / İş MakinasıAnkara / İş MakinasıAnkara / İş Makinası

Muğla / Süt MandırasıMuğla / Süt MandırasıMuğla / Süt Mandırası

İzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisi

Ankara / İş MakinasıAnkara / İş MakinasıAnkara / İş Makinası

Muğla / Süt MandırasıMuğla / Süt MandırasıMuğla / Süt Mandırası

İzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisi

Muğla / Süt MandırasıMuğla / Süt MandırasıMuğla / Süt Mandırası

İzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisi

Mersin / İş MakinasıMersin / İş MakinasıMersin / İş Makinası

Muğla / Süt MandırasıMuğla / Süt MandırasıMuğla / Süt Mandırası

İzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisiİzmir / Çam Fıstığı İşleme Tesisi





2021 16.0003.2002

Karabük - Eskipazar / Köyceğiz (Öncesi)Karabük - Eskipazar / Köyceğiz (Öncesi) Karabük - Eskipazar / Köyceğiz (Sonrası)

Sosyal Nitelikli Projelerden Örnekler...



2021 8.7501.750 

2021 4.600920
2



2021 2.850 570





2021 40.500 8.100

2021 45.0009.000
Konya - Eregli / BeyörenKonya - Eregli / BeyörenKonya - Eregli / Beyören

Muğla - Yatağan / NebiMuğla - Yatağan / NebiMuğla - Yatağan / Nebi

Ankara - GölbaşıAnkara - GölbaşıAnkara - Gölbaşı

Afyonkarahisar - Şuhut - ÇakırözüAfyonkarahisar - Şuhut - ÇakırözüAfyonkarahisar - Şuhut - Çakırözü



2021 41.5008.300

2021 43.7508.750
Gümüşhane - Merkez / BuğalıGümüşhane - Merkez / BuğalıGümüşhane - Merkez / Buğalı

Trabzon - Araklı / KayaiçiTrabzon - Araklı / KayaiçiTrabzon - Araklı / Kayaiçi

Karabük - Eskipazar / KabaarmutKarabük - Eskipazar / KabaarmutKarabük - Eskipazar / Kabaarmut

Mardin - Savur / YenilmezMardin - Savur / YenilmezMardin - Savur / Yenilmez



2021 42.5008.500
Gaziantep - Nurdağı / KuzolukGaziantep - Nurdağı / KuzolukGaziantep - Nurdağı / Kuzoluk

Bursa - İnegöl / AydoğduBursa - İnegöl / AydoğduBursa - İnegöl / Aydoğdu



2021 34.5006.900

2021 15.0003.000

2

Malç Örtüsü,

Erzurum - Oltu / Başaklı Erzurum - Oltu / Başaklı Erzurum - Oltu / Başaklı 

Ankara - Kalecik / SeraAnkara - Kalecik / SeraAnkara - Kalecik / Sera

Kırklareli / DemirköyKırklareli / DemirköyKırklareli / Demirköy

Kırklareli / DemirköyKırklareli / DemirköyKırklareli / Demirköy



2021 21.2504.250
Zonguldak - Merkez / Kışla KöyüZonguldak - Merkez / Kışla KöyüZonguldak - Merkez / Kışla Köyü

Erzincan - Kemah / Beşikli Erzincan - Kemah / Beşikli Erzincan - Kemah / Beşikli 



2021 33.5006.700

2021 24.5004.900
İzmir - Germiyanİzmir - Germiyanİzmir - Germiyan

İzmir - Germiyanİzmir - Germiyanİzmir - Germiyan

Ipoarta - Eğirdir / SerpılIpoarta - Eğirdir / SerpılIpoarta - Eğirdir / Serpıl

Ipoarta - Eğirdir / SerpılIpoarta - Eğirdir / SerpılIpoarta - Eğirdir / Serpıl



2021 24.5004.900
Bursa - İznik / CandarlıBursa - İznik / CandarlıBursa - İznik / Candarlı

Bursa - İznik / CandarlıBursa - İznik / CandarlıBursa - İznik / Candarlı



2021 23.0004.600

2021 12.0002.400
Bursa - Keles / SorgunBursa - Keles / SorgunBursa - Keles / Sorgun

Trabzon - Akçaabat / KuruçamTrabzon - Akçaabat / KuruçamTrabzon - Akçaabat / Kuruçam

Nevşehir / KozlucaNevşehir / KozlucaNevşehir / Kozluca

Nevşehir / KozlucaNevşehir / KozlucaNevşehir / Kozluca

İçin Girdi BedeliEv Hanımlarına Yönelik



M





2021 9.0001.800

2021 130.00026.000

3

Antalya - TaşağılAntalya - TaşağılAntalya - Taşağıl

Zonguldak - Kozlu / KızılcakeseZonguldak - Kozlu / KızılcakeseZonguldak - Kozlu / Kızılcakese

Acıpayam - ÖrenAcıpayam - ÖrenAcıpayam - Ören

Acıpayam - ÖrenAcıpayam - ÖrenAcıpayam - Ören



Güneş enerjisinden elektrik üretimi uygulamaları bundan sonra; orman köyülerindeki evlerinin çatılarına kurulacak sistemler şeklinde devam edecektir. 2020 yılı sonu itibariyle19 ilde 255 orman köylüsünün evinin çatısına elektrik panelleri kurulumu tamamlanmıştır. Bu sistem önümüzdeki yıllarda ORKÖY destekleri şeklinde devam edecektir. 

Afyonkarahisar İli, Şuhut İlçesi, Kulak Köyü sahaları pilot olarak seçilmiş ve 100 kWp kapasiteli  iki tesisin kurulumu tamamlanmış, şebekeye elektrik verilmeye başlanmıştır.
Konya İli, Ilgın İlçesi, Gökbudak Mahallesi ve
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