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İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ İŞ VE
İŞLEMLER
İdari Para Cezaları
MADDE 61 (1) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu suçların cürüm ve kabahatler
şeklindeki ikili ayrımına son vermiş ve ceza hukuku anlamında tek bir grup suç belirlemiş ve
"suç" deyimi ile ifade etmiştir. Kabahatler ise; 5326 sayılı Kabahatler Kanununda, kanunun
karşılığında idari yaptırım uygulanmasını öngördüğü haksızlık olarak tanımlanmıştır. Kabahat
karşılığı olarak idari yaptırım uygulanır. İdari yaptırımlar, idari para cezası ve idari
tedbirlerden ibarettir. İdari tedbirler ise; mülkiyetin kamuya geçirilmesi ve ilgili kanunlarda
yer alan diğer tedbirlerdir. Kabahatler için öngörülen idari para cezası ve yaptırımların
uygulanması idarelere bırakılmıştır.
(2) Kabahat karşılığı uygulanacak idari para cezaları özel kanunlarda düzenlenmiş
olmakla birlikte, kabahatler açısından uygulanacak idari para cezası ve idari yaptırımların
uygulanması usul ve esasları genel kanun niteliğinde olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nda
düzenlenmiştir.
İdari Para Cezası Verme Yetkisi
MADDE 62 (1) 6831 sayılı Orman Kanununun 111/a maddesi gereğince mercii
belirtilmemiş idari yaptırım kararları, orman işletme şefleri tarafından verilir. 6831 sayılı
Orman Kanununun 105 ve 107’nci maddelerinde idari para cezası verme yetkisi mahallin en
büyük mülki amirine tanınmıştır. Gerek 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gerekse başka
kanunların, kabahatlerin takibini idaremize bıraktığı durumlarda, aksine hüküm bulunmadıkça
idari yaptırım kararları orman işletme şefi tarafından verilir.
(2) 6831 sayılı Orman Kanununun 82’nci maddesi uyarınca orman memurlarının,
Orman Kanunu hükümlerine muhalif hareket edenlerin hüviyetlerini ve ikametgahlarını tespit
etme görevleri kapsamında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40/1’nci maddesi uyarınca
"Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine kimliği veya adresiyle ilgili
bilgi vermekten kaçınan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından
idari para cezası verilir." düzenlemesi de göz önüne alınarak orman memurları bu hususta
idari para cezası verme yetkisini haizdir.
İdari Yaptırım Kararının Unsurları
MADDE 63 (1) İdari yaptırım kararlarında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 25’nci
maddesinde belirtilen unsurlar bulunmalıdır. Matbu idari yaptırım kararı tutanaklarında bu
unsurlar yer almakla birlikte eksik doldurulması idari yaptırım kararının geçersizliği ve iptali
sonucunu doğuracaktır.
(2) İdari yaptırım kararının ilgilisine huzurda tebliğ edilmesi veya tebliğ edilmiş
sayılması halinde kararın tebliği esnasında, 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre
tebliğ edilmesi halinde de idarede kalan nüshalara, tebligatı müteakip tebliğ tarihi yazılacaktır.
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(3) İdari yaptırım kararının idarede kalan nüshalarında, 5326 sayılı Kanun
hükümlerine göre kararın kesinleşme tarihine yer verilecektir.
(4) İdari yaptırım kararlarını tutanak tanzimi suretiyle uygulayan idarelerce
düzenlenecek tutanaklarda, idari yaptırım kararlarında bulunması gereken ve yukarıda
açıklanan tüm bilgilere yer verilmesi, tutanakların seri ve sıra numaralarının birbirini takip
eder şekilde bastırılması, görevli personele zimmetle teslim edilmesi, tutanakların iptal
edilmesi gerektiğinde, iptal işlemlerinin tutanağın üzeri çizilmek ve iptal şerhi konulmak
suretiyle gerçekleştirilmesi, tutanakların güvenliği konusunda gerekli özenin gösterilmesi icap
etmektedir.
(5) Hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik ve adresi: Kimlik ve adres
bilgileri tespit edilerek yazılır. Kimliğini ve adresini açıklamada bulunmaktan kaçınması veya
gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği ve adresi belirlenemeyen kişi tutularak
durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir.
(6) İdari yaptırım kararı bir tüzel kişi hakkında uygulanıyorsa, tüzel kişinin kayıtlı
bulunduğu meslek örgütündeki sicil numarası veya vergi numarası gibi tanımlayıcı unsurlar
tespit edilerek yazılır.
İdari Yaptırım Kararı Verilmesi Gerektiren Kabahat Fiili
MADDE 64 (1) Kişilere yüklenen fiilin niteliği ve esaslı unsurları idari yaptırım
kararında belirtilir. Kabahat fiilinin işlendiği tarih ve yer gösterilerek açıklanır. 6831 sayılı
Orman Kanununun 109. maddesindeki fiil nedeniyle düzenlenen idari yaptırım kararlarında,
kişinin zarar verdiği iddia edilen eşyalar da belirtilmelidir. Kabahat fiilinin konusunu
oluşturan ve işlenmesiyle elde edilen eşya ve aletlere el konulur.
Fiilin İşlendiğini İspata Yarayacak Bütün Deliller
MADDE 65 (1) 6831 sayılı Orman Kanununa göre düzenlenen idari yaptırım
kararları genellikle yasaya aykırılık teşkil eden fiil hakkında düzenlenen suç tutanağı
sonucunda verilmektedir. İdari yaptırım kararında suç tutanağının tarih ve sayısının yazılması
yeterlidir. Ancak, özellikle sadece idari yaptırımı gerektiren fiiller nedeniyle düzenlenen suç
tutanaklarında fiili ispatlamaya yarar her türlü delil tutanağa eklenir. Olayla ilgili fotoğraf
çekme imkanı varsa buna mutlaka özen gösterilir.
(2) Her suç tutanağı ile ilgili idari yaptırım kararı verilmesi zorunlu değildir. Kabahat
fiilinin işlendiği, düzenlenen suç tutanağından açıkça anlaşılmadığı, fail ile ilişkisi
ispatlanamadığı takdirde idari yaptırım kararı verilmemelidir. (Beraat kararlarında olduğu
gibi) Örneğin: orman muhafaza memurunun, bir kişinin avlanmanın yasak olduğu saha veya
saatte avlanıldığı düşüncesiyle düzenlediği suç tutanağı nedeniyle, orman muhafaza
memurunun eylemin unsurlarında yanıldığı, avlanmanın yasak saha ve saatte olmadığı tespit
edildiğinde, durum tutanak ile tespit edilerek, idari para cezası verilmesine yer olmadığına
karar verilmelidir. Kabahat fiili sabit olmadığı halde idari yaptırım kararı verilmesi ve itiraz
edilmesi halinde, mahkemece yüklenecek yargılama gideri ve vekalet ücretinin idare zararı
oluşturacağı unutulmamalıdır.
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Karar Tarihi ve Kararı Veren Kamu Görevlisinin Kimliği
MADDE 66 (1) İdari yaptırım kararını düzenleyen görevlinin adı soyadı ünvanı ve
sicil numarası yazılarak imzalanır. İdari yaptırım kararı tarihinin yazılmaması, mutlak iptal
sebebidir.
Ödeme İle İlgili Hususlar
MADDE 67 (1) İdari yaptırım kararında, söz konusu bilgilerin yanı sıra idari para
cezasının ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı kanun yolu, mercii ve süresi,
indirimli ödeme hakkı, taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde
uygulanacak müeyyideler ile tebliğ tarihi bilgilerine yer verilir.
İdari Para Cezasının Uygulanması
MADDE 68 (1) İdari yaptırım kararının tanzimi: İdari para cezasına ilişkin yaptırım
kararının düzenlenmesinden önce, idari yaptırımı gerektiren fiil bir tutanağa bağlanır. Bu
tutanak 6831 sayılı Kanuna aykırılık teşkil eden eylemler nedeniyle düzenlenen suç tutanağı
olabileceği gibi 5326 sayılı kanunun 40'ncı maddesi gereğince kimlik ve adres bilgilerinin
verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda düzenlenecek basit bir tutanak şeklinde de
olabilir.
(2) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişi huzurunda verilmesi halinde bu husus
açıkça tutanakta belirtilir. İdari yaptırım kararına karşı itiraz edebileceği, itirazın yapılacağı
merci ve süresi konusunda bilgilendirildikten sonra tutanak imzalatılır. İmzadan imtina etme
halinde bu husus da tutanakta belirtilir.
(3) Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış kişiler ve akıl hastalığı nedeniyle
işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayamayan veya davranışlarını yönlendiremeyen
kişiler hakkında idari para cezası uygulanmaz.
(4) İdari yaptırımı gerektiren bir eyleme birden fazla kişi katılmışsa, her biri hakkında
fail olarak ayrı ayrı idari yaptırım kararı verilir.
(5) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 40’nci maddesi uyarınca verilecek idari para
cezalarının uygulanmasında, kimliğini ve adresini açıklamada bulunmaktan kaçınması veya
gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla kimliği ve adresi belirlenemeyen kişi tutularak
durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir.
(6) Bir kabahat fiili aynı kişi tarafından birden fazla işlenmişse her bir fiil için ayrı ayrı
idari yaptırım kararı verilir.
(7) Bir fiil ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde bu kabahatlere ilişkin
tanımlarda sadece idari para cezası öngörülmüşse, en ağır idari para cezası verilir. Bu
kabahatlerle ilgili olarak idari para cezasından başka idari yaptırımlarda öngörülmüş ise, bu
yaptırımların her birinin uygulanmasına karar verilir.
(8) İdari para cezası, kanunda alt ve üst sınırı gösterilmek suretiyle de belirlenebilir.
Bu durumda idari para cezasının miktarı belirlenirken işlenen kabahatin haksızlık içeriği ile
failin kusuru ve ekonomik durumu birlikte göz önünde bulundurulur.
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İdari Yaptırım Kararının Tebliği
MADDE 69 (1) İdari yaptırım kararı, 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat
Kanunu hükümlerine göre ilgili kişiye tebliğ edilir. Tebligat metninde bu karara karşı
başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi açık bir şekilde belirtilir.
(2) İdari yaptırım kararının ilgili gerçek kişinin huzurunda verilmesi halinde tutanakta
bu husus açıkça belirtilir. Bu karara karşı başvurabileceği kanun yolu, mercii ve süresine
ilişkin olarak bilgilendirildikten sonra kişinin karar tutanağını imzalaması istenir. İmzadan
kaçınılması halinde bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Karar tutanağının bir örneği kişiye
verilir.
(3) Tüzel kişi hakkında verilen idari yaptırım kararları her halde ilgili tüzel kişiye
tebliğ edilir.
İtiraz ve Kesinleşme
MADDE 70 (1) İdari yaptırım kararlarına karşı, diğer kanunlarda aksine bir hüküm
olmaması halinde, sulh ceza mahkemesine kararın tefhim (yüze karşı okuma) veya
tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz edilebilir. Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde
idari yaptırım kararları kesinleşir.
(2) İdari yaptırım kararına itiraz edildiği taktirde:
(a) Sulh ceza mahkemesince kesin olmak üzere verilen kararlardan ise; sulh ceza
mahkemesinin itirazın reddine dair karar tarihinde,
(b) Sulh ceza mahkemesinin kararı itirazı kabil kararlardan ise; sulh ceza
mahkemesinin kararına itirazın reddine karar verildiği tarihte,
(c) Fiilin suç oluşturduğu kanaatiyle suç tutanağının Cumhuriyet savcılığına
gönderilmesi, Cumhuriyet savcılığınca eylemin kabahat kapsamında olduğu gerekçesiyle
takipsizlik kararı verilmesi ve takipsizlik kararına karşı en yakın ağır ceza mahkemesine
itirazda bulunulması halinde; idari yaptırım kararına yapılan itiraz da bu mahkeme tarafından
inceleneceğinden, ağır ceza mahkemesince idari yaptırım kararına karşı yapılan itirazın
reddine karar verildiği tarihte,
(ç) Fiilin suç oluşturduğu kanaatiyle suç tutanağının Cumhuriyet savcılığına
gönderilmesi, açılan kamu davasında fiil suç değil de kabahat oluşturduğu gerekçesiyle, idari
yaptırım kararı verilmesi halinde, fiilin suç oluşturmaması nedeniyle verilen beraat kararına
karşı kanun yoluna gidilmesi halinde,
(d) Verilen idari yaptırım kararlarına itiraz, kanun yoluna gidilen mercii tarafından
inceleneceğinden (Yargıtay vb.) bu mercii tarafından itirazın reddedildiği tarihte kesinleşmiş
sayılır.
(e ) Kesinleşmiş idari yaptırım kararları idari para cezalarına ait kayıt defterine (Ek15) işlenir.
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Ödeme
MADDE 71 (1) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekli II sayılı
cetvelinde yer alan İdaremizce verilen idari para cezaları 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun
17/3’nci maddesi gereğince genel bütçeye gelir kaydedilir.
(2) İdari yaptırım kararı huzurunda düzenlenen kişi isterse, ödemeyi idari yaptırım
kararını uygulayan görevli vasıtasıyla yapabilir. İdari yaptırım kararı veren idareler, idari para
cezalarını, kanuni ödeme süreleri içinde ya da idari yaptırım kararlarının kesinleşmesinden
önce ödemek isteyen kişilerden tahsil edecek ve tahsil ettiği tutarları Hazine hesaplarına
aktaracaktır. İdari para cezasını veren kamu görevlisine, para cezasının verildiği anda ödeyen
kişilerin yaptığı ödemelerde veya idari para cezasına karşı kanun yoluna başvurmadan önce
idari para cezasının tamamının ödenmek istenmesi halinde idari para cezasının % ü tahsil
edilir.
(3) 5326 sayılı Kanunda idari para cezalarının ödeme süresine ilişkin herhangi bir
hükme yer verilmemiştir. Bu husus dikkate alındığında, idari para cezalarının ödeme süresi,
ilgili kanunlarında düzenlenen hallerde bu sürelerdir. Buna göre, özel kanunlarında ödeme
süresi belirtilmemiş idari para cezalarının, Kabahatler Kanununun 26'ncı maddesine göre
ilgilisine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.
(4) İdari yaptırım kararının kesinleşmesi üzerine, kesinleştiği tarih yazılarak idari
yaptırım kararının ve tebliğ alındısının bir örneği tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine
(Görevli ve yetkili vergi dairesi müdürlüğü) gönderilir. Tahsil edildikten sonra tahsil
evraklarının bir nüshasının idaremize iadesi sağlanır.
Zamanaşımı
MADDE 72 (1) 5326 sayılı Kabahatler Kanununda soruşturma zamanaşımı ve yerine
getirme zamanaşımı süreleri ayrı ayrı düzenlenmiştir. Zamanaşımı değerlendirmesi Kanunun
20 ve 21’nci maddeleri göz önüne alınarak değerlendirilir.
(2) Soruşturma zamanaşımı dolan kabahat fiili nedeniyle idari yaptırım kararı
verilemez. Soruşturma zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği veya neticesinin gerçekleştiği tarihte
işlemeye başlar.
(3) Yerine getirme zamanaşımının gerçekleşmesi halinde de idari yaptırım kararı
uygulanamaz ve idari para cezası tahsil edilemez. Yerine getirme zamanaşımı, idari yaptırım
kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar. İdari yaptırım kararı kesinleştikten
sonra idari para cezasının tahsili için tahsil dairesine gönderildiğinden yerine getirme
zamanaşımı sürelerini tahsil dairesi dikkate alır.
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Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi
MADDE 73 (1) 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18’nci maddesine göre kabahatin
konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya
geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir.
(2) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararını verme yetkisi Kabahatler Kanununun
22/2’nci maddesi gereğince "Kanunda açık hüküm bulunmayan hallerde ilgili kamu kurum ve
kuruluşunun en üst amirine" aittir.
(3) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 28/2’nci maddesinde “elkonulan av
hayvanları ve türevleri ile sair eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine mahalli mülki amir
tarafından karar verileceği" belirtilmiştir. Bu durumda Kara Avcılığı Kanunu kapsamına giren
kabahatler açısından, idari para cezası kesinleştikten sonra, mahalli mülki amirden el konulan
eşya ve aletlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesi talebinde bulunulur.
(4) Mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı için fail hakkında idari para cezası veya
başka bir idari yaptırım kararı verilmiş olması şart değildir. Örneğin; avlanma eylemi
gerçekleşmemiş ancak yapılan kontrolde taşınması ve bulundurulması yasak ateşli silah
bulunmuş ve el konulmuş ise idari yaptırım kararı uygulanmasa dahi ateşli silah hakkında
mülkiyetin kamuya geçirilmesi işlemi söz konusu olacaktır. Keza kime ait olduğu belli
olmayan ve avlanmada yasaklanan usuller kapsamına giren suç aletlerinde de durum aynıdır.
(5) Konu ile ilgili yapılacak diğer iş ve işlemler 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa
göre Elkonularak Mülkiyeti Kamuya Geçirilen Sair Eşyalarla İlgili Yapılacak İş ve İşlemler
Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
(6) İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961
tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298’nci maddesi hükümleri uyarınca
tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para
cezasının artırılmasında ve hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu husus,
6831 sayılı Orman Kanununun nispi nitelikteki 95 ve 97’nci maddelerindeki idari para
cezaları açısından uygulanmaz.
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İDARİ PARA CEZA
TABLOLARI

10

E) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi
ihtiyacı için toprak, kum ve çakıl çıkarmak;
D) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve
derelerde dinamit atmak veya zehir
bırakmak suretiyle avlanmak;

16/1

14/E

Ormanlarda izinsiz maden ocağı açmak
veya İzin süresi bitmesine rağmen
işletmeye devam edenler ve izin verilen
alanın dışına taşanlar

91/1-2-3
91/5
94/3

C) Palamut, ıhlamur çiçeği, her çeşit orman
örtüsü, mazı kozalağı tıbbi ve sınai
nebatları veya orman tohumlarını toplayıp
götürmek;

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve
fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenlere, ikiyüzelli
14.04.2011
Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idari para
cezası verilir. Bu fiillerin, 3 üncü madde gereğince orman
rejimi altına alınan yerde veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci
maddeler gereğince muhafaza ormanı veya milli park olarak
ayrılmış ormanlarda işlenmesi halinde verilecek idari para
cezası beşyüz Türk Lirasından az olamaz. Bu fiilin
konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen
eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine de karar
verilir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (C) ve (E) bentlerinde yazılı
fiilleri işleyenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

8.02.2008

CEZA
VEREN
MERCİ

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

CEZA MADDESİ

KANUNDAKİ
İDARİ PARA
CEZASI (ALTÜST) LİMİTLER

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK TARİHLERİ
VE TUTARLARI (TL)
01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

%3,83

%14,47

250
2.000

369
2.978

16 ncı maddesinde yasak edilen ve fıkralarda yazılı
bulunmayan fiilleri işleyenlere,İzinsiz Maden Ocağı açanlar
idarece kapatılır, İzin süresi biten veya saha aşımı yapanlar
işletilmekten men edilerek mahkemeye verilir. Çıkarılan 8.02.2008
madenler, her türlü tesisler ile alet edeevat ve nakil
vasıtalarına el konulur.El konulan mallar Türk ceza kanununa
göre müsadere edilir
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01.01.2019
31.12.2019

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2021
31.12.2021

%23,73

%22,58

%9,11

422
3.408

522
4.216

639
5.167

697
5.637

ORAN YÜZDELERİ

Mahkeme

Adli
Yaptırım

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

500

742

849

1.050

1.287

1.404

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

100

179

204

252

308

336

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE CEZALANDIRILACAK

92/1-2-3

Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları
kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak,
yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini
veya dallarını kesmek veya koparmak veya
ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama
çıkarmak, Dikili yaş veya kuru ağaçları
kesmek veya bunları kökünden sökmek;
A)Yetişmiş veya yetiştirilmiş fidanları
kesmek, sökmek, ekim sahalarını bozmak,
yaş ağaçları boğmak, yaralamak, tepelerini
veya dallarını kesmek veya koparmak veya
ağaçlardan yalamuk, pedavra hartama
çıkarmak,
B) Yaş ağaçları yaralamak, tepelerini ve
dallarını kesmek veya kopartmak Dikili yaş
veya kuru ağaçlardan kabuk veya çıra veya
katran veya sakız çıkarmak, yatık veya
devrik ağaçları kesmek veya götürmek, kök
sökmek, kömür yapmak;

14/D

14/C

14/A-B

YASA MADDESİ

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA YASAKLANMIŞ EYLEMLER HAKKINDA GİDİLECEK İDARİ/ ADLİ YOLLAR İLE İDARİ PARA CEZALARI CETVELİ-2021

Mahkeme

Adli
Yaptırım

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

92/4

İzin alarak bu nevi ocakları açanlar idarece kendilerine veya
temsilcilerine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise
beşbin Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî 8.02.2008
para cezası verilir. Ayrıca, bu tedbirlere riayet edilinceye kadar
ocaklar işletilmekten men edilir.

93

Devlet ormanlarında; arkeolojik kazı ve
restorasyon yapılmasına ve bu alanların
kullanımına, tarihi eserlerin restorasyonu
ve korunması için gerekli tesislere, odun
kömürü, terebentin, katran, sakız gibi
işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların
açılmasına, balık üretmek üzere tesis
kurulmasına ve göl, baraj ve deniz
yüzeyinde yapılan balık üretimi için karada
yapılması mecburi tesislere ve yeraltında
depolama alanı kurulmasına Orman Genel
Müdürlüğünce bedeli alınarak yirmidokuz
yıla kadar izin verilebilir. Bu süre sonunda
her türlü bina ve tesis eksiksiz ve bedelsiz
olarak Orman Genel Müdürlüğü tasarrufuna
geçer ve söz konusu bina ve tesisler Orman
Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için
kullanılabilir veya kiraya verilmek
suretiyle değerlendirilebilir.
Genel bütçe kapsamındaki kamu kurum ve
kuruluşlarına bu madde kapsamında
verilen izinlerden bedel alınmaz. Ancak ...
Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye
ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda
birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette
izin verilemez.

CEZA
VEREN
MERCİ

Bu Kanunun 17 nci maddesinde yasak edilen fiilleri işleyenler
veya izne bağlı işleri izinsiz yapanlar, 91 inci madde
hükümleri saklı kalmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılırlar.
23.01.2008 Mahkeme
İşgal ve faydalanma suçunun yeniden tarla açmak suretiyle
veya yanmış orman sahalarında ya da kesinleşmiş orman
kadastrosu sınırları içerisinde işlenmesi halinde verilecek ceza
bir kat artırılır.

Adli
Yaptırım

94/1

17

Savunma,ulaşım, enerji, haberleşme, su,
atık su, petrol, doğalgaz, ... rayiç değeri
üzerinden belirlenecek yıllık bedelle
doksandokuz yıla kadar uzatılabilir. Bu
durumda devir işlemleri uzatma süresi
sonunda yapılır. Verilen izinler amaç
dışında kullanılamaz.

CEZA MADDESİ

Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada
yazılı fiili orman sınırları içerisinde işleyenler her türlü
tesisler ile alet edevat ve nakil vasıtalarına el konulur.El
konulan mallar Türk ceza kanununa göre müsadere edilir.

Adli
Yaptırım

94/2

16/2

Ruhsatname veya imtiyaz almış olanlarla,
ruhsatname veya imtiyaz alacaklar, işe
başlamadan evvel çalışma sahalarını orman
idaresine haber vermeye ve ormana zarar
gelebilecek hallerde, orman idaresinin
göstereceği tedbirleri almaya ve yapmaya
mecburdurlar.
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YASA MADDESİ

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA YASAKLANMIŞ EYLEMLER HAKKINDA GİDİLECEK İDARİ/ ADLİ YOLLAR İLE İDARİ PARA CEZALARI CETVELİ-2021

Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada
yazılı fiili orman sınırları dışında işleyenlere bin Türk
8.02.2008
Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası
verilir ve bunların işletilmesi yasaklanır.

İşletme
Şefi

8.02.2008 Mahkeme

12

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

İdari
Yaptırım

KANUNDAKİ
İDARİ PARA
CEZASI (ALTÜST) LİMİTLER

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK TARİHLERİ
VE TUTARLARI (TL)
01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

%3,83

%14,47

5.000
100.000

9.186
183.817

1.000
10.000

1.833
18.377

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2021
31.12.2021

%23,73

%22,58

%9,11

10.515
210.415

13.010
260.346

15.947
319.132

17.399
348.204

2.098
21.036

2.595
26.027

3.180
31.903

3.469
34.809

ORAN YÜZDELERİ

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA YASAKLANMIŞ EYLEMLER HAKKINDA GİDİLECEK İDARİ/ ADLİ YOLLAR İLE İDARİ PARA CEZALARI CETVELİ-2021

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

8.02.2008

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

120

212

242

299

366

399

97/1

Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı
orman idaresince tespit edilen şekilde dip kütükte
bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran 8.02.2008
daha yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için altmış Türk
Lirası idarî para cezası verilir.

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

60

60

60

60

60

60

-

Adli
Yaptırım

99

37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve
şartlara riayet etmeyenlere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası 8.02.2008
verilir.

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

200

363

415

513

628

685

100/1-108

41 inci maddeye aykırı olarak her çeşit orman emvalini
nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya
tabi olanları damgasız olarak nakledenler 108 inci madde
gereğince cezalandınlır.Suça konu olan her türlü orman
emvali, nakil vasıtaları ve suç aletleri Türk Ceza Kanunu

-

Adli
Yaptırım

100/2-3

Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç,odun,kömür ve
diğer orman malısullerini taşıyanların malları, kaçak olup
olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen
şekilde alıkonulur. Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci
madde hükmü tatbik olunur.

-

Adli
Yaptırım

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

1.000

1.833

2.098

2.595

3.180

3.469

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

500

914

1.046

1.294

1.586

1.730

97/2 (TCK
202)
100/4-1

Herhangi bir suretle satışı yapılmış orman
emvali, bedeli ödenmeden veya karşılığı
banka teminat mektubu veya Devlet tahvili
temin edilmeden, damgaya tabii olanlar
damgalanmadan ve gayri mamül orman
emvali nakliye tezkeresi alınmadan, yarı
mamül ve mamül orman emvali fatura veya
sevk irsaliyesi olmaksızın nakledenler ve
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç,
odun, kömür ve diğer orman malısullerini
taşıyanların mallarının kaçak olduğu
anlaşılanlar.

CEZA MADDESİ

100/4-2

20
21
27/1
27/2
37
41

Devlet ormanlarından çıkarılacak tomruk,
tel direk, maden direk, sanayi odun,
kağıtlık odun, lif -yonga odunu, sırık,
çubuk, yakacak odun, reçine, sığla yağı,
çıra ve şimşir gibi yıllık üretim programına
alınmış orman ürünlerinin dışındaki her
nevi orman ürün ve artıklarını,

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

96

Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci…. maddelerinde yazılı
hükümlere aykırı hareket edenlere yüzyirmi Türk Lirası idarî
para cezası verilir

YASA MADDESİ

Devlet ormanları içinde bulunan yaylak,
kışlak ve otlaklarla sulama yerlerinde
hakları olanlardan buralara hayvanlariyle
yahut hayvansız olarak girip çıkmak
istiyenler; bu yerlere orman idaresinin
göstereceği yollardan geçmeye ve
ormanlara zarar vermemeye matuf tedbirlere
riayete mecburdurlar.
Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan
toplu olarak veya sürü halinde hayvan
sokulup otlatılması, tanzim olunacak
planlara göre orman idaresinin iznine
bağlıdır.
Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek
esaslara göre üretim faaliyetleri esnasında
kurumun belirlediği standartlara veya
kuruma ait aidiyet ikaz ve işaretlerinin
tahrip edilmesi.
Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu
Kanuna bağlı levhada tespit edilmiştir. Bu
çekiçlerin yetkililerden başkası tarafindan
kullanılması yasaktır.

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK TARİHLERİ
VE TUTARLARI (TL)

KANUNDAKİ
İDARİ PARA
CEZASI (ALTÜST) LİMİTLER

Damga çekicini taklit etme veya taklit etmeye iştirak
etmeksizin kullanmak.

Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç,odun,kömür ve
diğer orman malısullerini taşıyanların malları, kaçak olup
olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen 8.02.2008
şekilde alıkonulur. Malların kaçak olmadığı anlaşılırsa bin
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Ormandan kesilen ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini
damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine götürenlere 8.02.2008
beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
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CEZA
VEREN
MERCİ

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

%3,83

%14,47

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2021
31.12.2021

%23,73

%22,58

%9,11

ORAN YÜZDELERİ

KANUNDAKİ
İDARİ PARA
CEZASI (ALTÜST) LİMİTLER

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

5.000

9.186

10.515

13.010

15.947

17.399

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

10.000

18.377

21.036

26.027

31.903

34.809

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

5.000

9.186

10.515

13.010

15.947

17.399

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

1.000

1.833

2.098

2.595

3.180

3.469

İdari
Yaptırım

3.000

5.509

6.306

7.802

9.563

10.434

İdari
Yaptırım

1.000

1.833

2.098

2.595

3.180

3.469

CEZA
VEREN
MERCİ

68 inci maddedeki mecburiyete riayet etmeyenler altı aya
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Orman idaresine ait telefon şebekesi ve tesislerine her türlü
alet ve malzemesine zarar verenler Türk Ceza Kanununun
23.01.2008 Mahkeme
152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince
cezalandırılırlar.
Bu suç Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar devam
Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman
yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan
İşletme
8.02.2008
gibi hâllerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satış
Şefi
maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan
Devlet veya her kime ait olursa olsun yeniden orman
yetiştirme veya orman boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan
gibi hâllerle meydana gelen açıklıkları doldurmak veya satış
maksadıyla işlenen sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan
İşletme
8.02.2008
tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi bir şekilde veya
Şefi
hayvan sokulması veya girmesi suretiyle orman yetiştirme
alanları dışında, diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere bin
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
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İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK TARİHLERİ
VE TUTARLARI (TL)

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

101/1
101/2
102/1
103/1.c

Devlet veya her kime ait olursa olsun
yeniden orman yetiştirme veya orman
boşluğu ile göçük, devrik ve heyelan gibi
hâllerle meydana gelen açıklıkları
doldurmak veya satış maksadıyla işlenen
sahalarda geçici olmak kaydıyla yapılan
tohumlama alanlarıyla fideliklere herhangi
bir şekilde veya hayvan sokulması veya
girmesi suretiyle orman yetiştirme
alanlarında veya diğer alanlarda zarara
sebebiyet vermek.

67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere bin Türk
8.02.2008
Lirası idarî para cezası verilir.

104

Ormanların içinde veya yakınında ateş ve
yangın belirtisi görenler bunu derhal
orman idaresine veya en
yakın muhtarlığa, jandarma dairelerine
veya mülkiye amirlerine haber vermeye
mecburdurlar

Yazılı olarak yapılan tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde
50 nci maddede yazılı işaretlerle ormanların hudutlarını belli
8.02.2008
etmeyen hususi orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî
para cezası verilir.
Orman sahipleri bu cezanın kesinleşmesinden sonra bir yıl
içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara onbin 8.02.2008
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
51 inci madde gereğince tanzim, kabul ve tasdik olunan orman
amenajman planlarında ormanın imarı, geliştirilmesi,
ağaçlandırma yapılması, hastalık ve haşerelerle mücadele
edilmesi gibi yapılmasına lüzum gösterilen işleri plan 8.02.2008
dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve gerekli
tedbirleri almayan orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî
para cezası verilir.

103/2.c

67

Devlete ait fidanlıklarla diğer fidanlıklarda
kullanılacak veya ornan yetiştirmek
maksadiyle ekilecek orman ağacı
tohumlarının, orman idareainin kontrolu
altında toplanmış, muayene edilmiş ve
menşe şahadetnamesi (Sertifika) verilmiş
tohumlardan olması şarttır.

CEZA MADDESİ

103/3.c

51

Hususi ormanlar, sahipleri tarafından
yaptırılıp orman idaresince tasdik olunacak
harita ve amenajman planlarına göre
işletilir ve idare olunur. Bu plana riayeti
orman idaresi kontrol eder. Tayin olunacak
müddet içinde bu planları yaptırıp tasdik
ettirmiyenlerin harita ve amenajman
planları orman idaresince yapılır ve masrafı
iki yılda ve dört müsavi taksitte
kendilerinden alınır.

68

Hususi orman sahipleri, bu kanunun 7 nci
maddesi hükümlerine göre tayin olunan
orman hudutlarına Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanlığınca tesbit edilecek
işaretleri koymaya mecburdurlar.

103

50

YASA MADDESİ

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA YASAKLANMIŞ EYLEMLER HAKKINDA GİDİLECEK İDARİ/ ADLİ YOLLAR İLE İDARİ PARA CEZALARI CETVELİ-2021

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

%3,83

%14,47

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2021
31.12.2021

%23,73

%22,58

%9,11

ORAN YÜZDELERİ

Adli
Yaptırım

105
116/2

69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları
söndürmek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından
yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahallî mutat
vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını
8.02.2008
söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de
çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında, mahallin
en büyük mülkî amiri tarafından ikiyüz Türk Lirası idarî para
cezası uygulanır. MÜLKİ AMİR VERECEK
74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere
mahallin en büyük mülkî amiri tarafından Kabahatler
Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir.
MÜLKİ AMİR VERECEK. (Kabahatler Kanunu 32. M:Yetkili
makamlar tarafından adli işlemler nedeniyle ya da kamu 1.06.2005
güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması
amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket
eden kişiye yüz Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya
emri veren makam tarafından karar verilir.
Ağaçlarda bulunan resmi damga ve numaraları bozanlar ve
orman hudutlarındaki taksimata mahsus işaretleri ve levhaları
ve orman kadastrosunda sınır noktalarını gösteren sabit taş
veya beton kazıkları, ormanlardaki otlak, yaylak ve kışlakların
8.02.2008
sınır işaretlerini kıranlar, kaldıranlar, belirsiz hâle getirenler,
yerlerini değiştirenler, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde,
beşyüz Türk Lirasından dörtbin Türk Lirasına kadar idarî
para cezası ile cezalandırılır.
76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili işleyenlere elli
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

8.02.2008

08.02.2008Bu hükme aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası idarî para
27.10.2020
cezası verilir.
Mülga
Bu madde hükmüne aykırı olarak kesilen ağaçların dikili
kabuklu gövde hacminin; beş metreküpe kadar olması hâlinde
beş yüz Türk Lirası,
28.10.2020
beş metreküpü aşan her bir metreküpü için ilave yüz Türk
Lirası idari para cezası verilir.
Görevle bağlantılı olarak sorulması halinde kamu görevlisine
kimliği veya adresiyle ilgili bilgi vermekten kaçınan veya
gerçeğe aykırı beyanda bulunan kişiye, bu görevli tarafından
idarî para cezası verilir.

8.02.2008

15

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK TARİHLERİ
VE TUTARLARI (TL)

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

5326 SAYILI KABAHATLER
KANUNU

110/1

109
Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve
ağaçcıklardan, sahiplerinin faydalanma
usulü.

116/2

a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince
belirlenen konak yerlerinden başka
yerlerde gecelemek,
Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve
ağaçcıklardan, sahiplerinin faydalanma
usulü.

40/1

76/1-a
116/1
116/1
40

CEZA MADDESİ

107

Orman yangınlarıyla mücadelede
gönüllülerden de faydalanılır. Gönüllülerin
yangına ulaşımı ile yangın söndürmeye
yarayacak aletleri ve giyecekleri, Devlet
ormanlarında orman idaresi, diğer
ormanlarda ise sahipleri tarafından
karşılanır. Yangına katılan personel ve
gönüllülerin iaşe giderleri yangın
söndürme faaliyetleri süresince orman
idaresi tarafından karşılanır.
Orman idaresinin göstereceği lüzum
üzerine mahallerinin en büyük mülkiye
amirleri, kuraklık veya yangın olup da
henüz söndürülmüş fakat sirayet
ihtimalleri tamamen bertaraf edilmemiş
olmak gibi fevkalade zamanlarda muayyen
bir müddet için ormanlara girmeyi men ve
oralardaki her türlü işlerin tatilini
emredebilirler.

9-11-109

74

69

YASA MADDESİ

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA YASAKLANMIŞ EYLEMLER HAKKINDA GİDİLECEK İDARİ/ ADLİ YOLLAR İLE İDARİ PARA CEZALARI CETVELİ-2021

KANUNDAKİ
İDARİ PARA
CEZASI (ALTÜST) LİMİTLER

Mülki
Amir

İdari
Yaptırım

200

363

415

513

628

685

Mülki
Amir

İdari
Yaptırım

100

227

259

320

392

427

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

500
4.000

914
7.348

1.046
8.411

1.294
10.406

1.586
12.755

1.730
13.916

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

50

88

100

123

150

163

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

100

179

204

252

308

-

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

-

-

-

-

500

545

-

-

-

-

100

109

İşletme
Şefi

İdari
Yaptırım

50

88

100

123

150

163

CEZA
VEREN
MERCİ

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

%3,83

%14,47

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2021
31.12.2021

%23,73

%22,58

%9,11

ORAN YÜZDELERİ

CEZA MADDESİ

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20. maddesinde

CEZA
VEREN
MERCİ

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

YASA MADDESİ

YÜRÜRLÜK
TARİHİ

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNDA YASAKLANMIŞ EYLEMLER HAKKINDA GİDİLECEK İDARİ/ ADLİ YOLLAR İLE İDARİ PARA CEZALARI CETVELİ-2021

KANUNDAKİ
İDARİ PARA
CEZASI (ALTÜST) LİMİTLER

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK TARİHLERİ
VE TUTARLARI (TL)
01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

%3,83

%14,47

01.01.2019
31.12.2019

01.01.2020
31.12.2020

01.01.2021
31.12.2021

%22,58

%9,11

ORAN YÜZDELERİ

%23,73

(2) Soruşturma zamanaşımı süresi;

a) Yüzbin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde beş,
b) Ellibin Türk Lirası veya daha fazla idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde dört,
c) Ellibin Türk Lirasından az idarî para cezasını gerektiren kabahatlerde üç yıldır.
(3) Nispi idari para cezasını gerektiren kabahatlerde zamanaşımı süresi sekiz yıldır.
(4) 5326 Sayılı Kanunun 21. Maddesi 3. fıkrasısı mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin zaman aşımı süresi on yıldır. (91/5 Madde uygulaması)
(5) Zamanaşımı süresi, kabahate ilişkin tanımdaki fiilin işlenmesiyle veya neticenin gerçekleşmesiyle işlemeye başlar.
(6) Kabahati oluşturan fiilin aynı zamanda suç oluşturması halinde suça ilişkin dava zamanaşımı hükümleri uygulanır.
2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 20. maddesinde yer alan "6831 sayılı Orman Kanunu ile 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ve 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu'nda yasaklanan fiillerin bu Kanunun uygulandığı yerlerde
işlenmesi halinde, cezalar bir misli artırılarak hükmolunur.

5326 S.Kabahatler K. nun 17/7. maddei gereği 5728 S.kanunla değişik İdari Para Cezaları,her takvim yılı başından geçerli olmak üzere,her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul
Kanunun mükerrer 298. md.si uyarınca yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır.Tahsilatı 6183 S.K.na göre yapılır.
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6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 95. MADDESİNDE YER ALAN PARA CEZALARININ 5728 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRAKİ DURUMU-2021

Kıl keçisi

6

Büyükbaş

3

Diğer Küçükbaş

1

TL.dan aşağı olamaz

08.02.2008 tarihinden
itibaren halen geçerli
olan uygulama

20

95. madde: orman içine hayvan girmesine sebep olmak

95/3. Madde; orman içine hayvan girmesine sebep
olmak, Orman içi köyü nufusuna kayıtlı olup fiilen
oturanlar dışındakiler için

Temel Ceza 2 kat artırılır. İdari Para Cezası= Temel Ceza + (Temel Ceza X 2)

95/4. Madde ; Yanan sahalar ile gençleştirme sahalarına
ilk 15 yıl içinde hayvan girmesine sebep olmak: Orman
içi köyü nüfusuna kayıtlı olup fiilen oturanlar için
95/4. Madde ; Yanan sahalar ile gençleştirme sahalarına
ilk 15 yıl içinde hayvan girmesine sebep olmak: Orman
içi köyü nufusuna kayıtlı olup fiilen oturanlar
dışındakiler için
NOT:

Örnek:

Temel Ceza 2 kat tatbik olunur. İdari Para Cezası= ( Temel Ceza X 2 )
Suç işleyen, Orman içi köyü nüfusuna kayıtlı olup fiilen
oturanlar dışındakiler olduğundan;
İdari Para cezası= 1+2

Gençleştirme Sahasına hayvan sokularak otlatma yapıldığı için;
İdari Para Cezası= (İdari Para Cezası) X 2 kat olarak tatbik olunur.

Kanunda "20 TL 'DEN aşağı olamaz" ibaresi bulunduğundan, hesaplanan idari para cezasının bu meblağın altında kalması halinde 20 TL minimum değer kabul edilip bunun katları alınacaktır.
3 Kıl Keçisi otlatma yapan çobana kesilecek İdari Para Cezası olarak=
Başka Köy Nüfusuna kayıtlı ise=
Gençleştirme Sahasına soktu ise=

3 X 6= 18 TL dır. Ancak 20 TL'den aşağı olamayacağı için Temel Ceza 20 TL olacaktır.

20+ (20 X 2)= 60 TL
20 X 2 = 40 TL

Başka Köy Nüfusuna kayıtlı olduğu halde Gençleştirme Sahasında Otlatma Yaptıysa= 60 X 2= 120 TL olacaktır.

Örnek:

En az limiti geçen otlatmalarda temel ceza baz alınır ve hayvan adeti ile çarpılarak katı alınır.
10 Kıl Keçisi için İdari Para Cezası= Temel Ceza X Hayvan Adeti

10 X 6= 60 TL

Başka Köy Nüfusuna kayıtlı ise=
60+ (60 X 2)= 180 TL
Gençleştirme Sahasına Soktuysa=
60 X 2 = 120 TL
Başka Köy Nüfusuna kayıtlı olduğu halde Gençleştirme Sahasında Otlatma Yaptıysa= 180 X 2= 360 TL olacaktır
NOT:Kabahatlar Kanunu'nun 17. md.si gereği; nîspi nitelikte para cezası olduğundan 95. maddedeki otlatma cezaları ile 97. maddedeki idari para cezası yeniden değerleme oranında arttırılmamaktadır.
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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
Sayı

: E-53741894-010.07.01-3385467

04.12.2020

Konu : 2021 Yılı İdari Para Cezaları
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17 inci maddesinde idari para cezalarının her takvim yılının
başından geçerli olmak üzere o yıl için 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (V.U.K.)
mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında
artırılarak uygulanacağı hükmüne amirdir.
Bu kapsamda; 4915 Sayılı Kanun'da yer alan idari para cezalarının 2021 yılı idari para cezası
miktarları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %9,11 (dokuz virgül onbir) oranında (28/11/2020 tarih
ve 31318 sayılı Resmi Gazete) artırılarak belirlenmiş ve yazımız ekinde yer alan tabloda gösterilmiştir.
01.01.2021 tarihinden itibaren işlenen av kabahatlerinde yazımız ekinde yer alan miktarların
uygulanmasını ve birimlerinize tebliğ edilmesi hususunda;
Gereğini arz ederim.

İsmail ÜZMEZ
Genel Müdür

Ek: 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI TABLOSU (4 sayfa)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Belge Doğrulama Kodu : WSNVBOTK
Belge Doğrulama Adresi: https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ve-orman-bakanligi-ebys
Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 Yenimahalle/ANKARA
Bilgi için:Can Hayat ÖZYURT
Telefon: (0312) 207 50 00
Mühendis
18
KEP: tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr
Telefon No:(312) 207 61 40

2021 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI
TABLOSU
Hüküm Maddesi
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6

4.2

4.6

(5.1 - 5.2) .1
(5.1-5.2) .2

12.3

Hüküm Tanımı
Koruma altındaki yaban hayvanlarının
avlanması,
Yaban hayvanlarının üreme, tüy
değiştirme ve göç dönemlerinde rahatsız
edilmesi,
Yaban hayvanlarının yavru ve
yumurtalarının toplanması,
Yaban hayvanlarının yuvalarının
dağıtılması,
Memelilerin kış uykusunda rahatsız
edilmesi,
Lüzumu halinde yaban hayvanlarının
kendilerinden, yavru ve yumurtalarından
korundukları süre içinde faydalanma ve
zararlı olanları ile mücadele esaslarına
uyulmaması,
Koruma altında olmayan yaban
hayvanlarının; avlanmanın yasaklandığı
gün ve sürelerde tarım alanları, besi ve
yaban hayvanlarına zarar verecek sayıda
çoğalmaları, hastalık taşıdıklarının tespiti
durumunda söz konusu alanlarda mahalli
tarım ve köyişleri ile orman teşkilatı
görevlilerince hazırlanacak rapor
doğrultusunda belli sayıda
avlanabilmeleri için belirlenecek esas ve
usullere uyulmaması,
Yaban hayatı koruma ve geliştirme
sahalarındaki kamuya ait açıklıkların ve
mevcut olan ağaçların, bitki örtüsünün
yanması, her ne sebeple olursa olsun
kesilmesi, sökülmesi, boğulması,
budanması sonucunda oluşacak
açıklıkların ve arazinin düzeltilmesi
suretiyle elde edilecek sahaların işgal
edilmesi ve kullanılması,
Avlanma süreleri dışında avlanma
Avlanma miktarları dışında avlanma
Avlanmanın açık olduğu avlaklarda;
avlanmanın belli bir süre Bakanlıkça ava
kapatılması yasağına uymama, (olağan
üstü hava koşullarında vs. avın
kapatılması)

19

Ceza
Maddesi

İdari Ceza

21/1

685,00

21/1

685,00

21/1

685,00

21/1

685,00

21/1

685,00

21/1

685,00

21/1

685,00

21/1

685,00

21/1
21/1

685,00
685,00

21/1

685,00

4.4

4.5

5.3

21/7

11
12

12.2

6.2.1

Av ve yaban hayvanlarının beslenmesine
barınmasına üremesine ve korunmasına
imkan veren doğal yaşama alanlarının
zehirlenmesi
Yaban hayatı koruma ve geliştirme
sahaları ile üretme istasyonları ve benzeri
sahalarda, bina ve tesislerin atıklarının
arıtılmadan doğal ortama bırakılması
nedeni ile yaban hayatının veya
ekosistemin olumsuz yönde
etkilenmesine sebebiyet verenlere ve
tahrip edenlere fiilleri suç oluşturmadığı
takdirde,
Av ve yaban hayatının korunması,
geliştirilmesi ve sürdürülebilir
yönetiminde; kamuoyu desteğinin
sağlanması için toplumun
bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ile
avcıların ve toplumun eğitilmesi
amacıyla; Türkiye sınırları içinde yayın
yapan ulusal, bölgesel, yerel radyo ve
televizyonlar; av sezonunun
başlamasından onbeş gün önce ve sona
ermesinden itibaren de onbeş gün süreyle
eğitici, uyarıcı ve tanıtıcı yayın yapmak
zorundadırlar. Bu yayın ve tanıtım
faaliyetleri her kuruluşun ana haber
bültenlerinden sonraki kuşakta ve
ücretsiz olarak yayınlanır. Bu
programların süresi yılda toplam üç
saatten az olamaz. Bu hizmetlerin
yürütülmesinde kurum ve kuruluşlar
Bakanlık ile işbirliği yaparlar.
Avlanmak suretiyle, bir canlı türünün
yok olması ya da ekolojik dengenin
bozulması tehlikesine neden olunması
halinde,
Özel avlakların kuruluş amaçları dışında
işletilmesi,
Avlaklarda izin almadan avlanma ve
MAK Komisyonunca avlanmaya
yasaklanan avlaklarda avlanma,
Özel kanunlarla avlanmanın yasaklandığı
sahalar ile 2 nci maddenin 11, 12 ve 13
üncü bentlerinde tanımlanan saha ve
istasyonlarda avlanmak.
Haznesi iki fişek alacak şekilde
sınırlandırılmamış otomatik, yarı
otomatik, pompalı vb yivsiz av tüfekleri
ile avlanmak, havalı tüfek ve tabancayla
avlanmak,

20

21/2

iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

21/3

09.08.1983 tarihli
ve 2872 sayılı
Çevre
Kanunu
hükümleri
uygulanır.

21/6

5 inci maddenin
üçüncü fıkrasında
belirtilen
hükümlere
uymayan radyo ve
televizyon
kuruluşları
hakkında
13.04.1994 tarihli
ve 3984 sayılı
Radyo
ve
Televizyonların
Kuruluş
ve
Yayınları
Hakkında Kanun
hükümleri
uygulanır.

21/7

Failler hakkında
iki yıldan beş yıla
kadar hapis
cezasına
hükmolunur.

22

4.168,00

23

685,00

23

1.206,00

24/1

506,00

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.8

6.2.9

6.3

14.2.1
14.2.2
14.2.3
13.4

15.1.1

MAK tarafından belirlenecekler dışında
kara, hava ve yüzer araçlarla avlanmak,
MAK tarafından belirlenecekler dışında
ses, manyetik dalga, ışık yayan araç
gereçlerle avlanma
Canlı mühre ile avlanmak
Tuzak, kapan vb araçlarla avlanmak
Diğer
MAK Kararı ile avda kullanılması
yasaklanan araç ve gereçlerin avlaklarda
bulundurulması, pazar ve
ticarethanelerde satış yasağına
uyulmaması
Özellikleri MAK ca belirlenenlerin
dışında güme kurulması ve bu gümelerde
avlanılması

Zehirle avlanmak

Avlanan hayvanların taşınması ve
avlanma gayesi dışında mücadele
kapsamında ve kişilerin kendilerini,
tarlalarını ve sürülerini korumak
maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve
avlanma izni olmadan avlanmada
kullanılan silâhları ve araçları taşıma
veya köpek bulundurma ile eğitilmiş
hayvanlarla ve avlanma zamanı dışında
avlanma esasları Merkez Av
Komisyonunca tespit edilir. Bu esas ve
usullere aykırı şekilde avlanmak.
Avlaklarda, avlanma izni almadan
avlanmak.
Avlaklarda, avcılık belgesi olmadan
avlanmak.
Avcılık belgesi ve avlanma izin belgesini
yanında bulundurmadan avlanmak
Yabancı avcılık belgesi veya geçici
avcılık belgesi almadan avlanmak,
(Yabancı Avcılar)
Av turizmi izin belgesi almadan av turu,
fotoğraf ve film çekimleri ile av ve yaban
hayvanları gözlem turları yaptıran veya
yabancıların geçici avcılık belgesi
olmadan avlanmasına aracılık etme( av
turizmi seyahat acenteleri, kişi ve
kuruluşlar)
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24/1

506,00

24/1

506,00

24/1
24/1
24/1

506,00
506,00
506,00

24/1

506,00

24/1

24/2

506,00
Bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve elli
günden az
olmamak üzere
adli para cezası ile
cezası

24/1
506,00

24/3

506,00

24/3

1.033,00

24/5

56,00

24/4

3.469,00

25

34.809,00

15.1.2

18.1

18.2

19

18.3

21/5

Geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve
yerler dışında avlanma (yabancılar)
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle
ticareti yasaklanan yerli ve yabancı
yaban hayvanları ve bu Kanunun 6 ncı
maddesi çerçevesinde belirlenen avlanma
esas ve usullerine aykırı olarak avlanan
yaban hayvanları canlı veya cansız olarak
veya bunların et, yumurta, deri, post,
boynuz ve benzeri parçaları ile bunların
türevleri satmak, satın almak nakletmek
ve bunların ithalatı ve ihracatı yapmak,
Taraf olunan uluslararası sözleşmelerle
ticaretine düzenleme getirilen türler ile
bu Kanun kapsamında yasal olarak
avlanan av hayvanları ve bunlardan elde
edilen parçalarının ticaretini denetlemeye
ve kısmen veya tamamen yasaklamaya,
bunların ticaretinden Döner Sermaye
İşletmesine gelir alınması ile ilgili usul
ve esaslara uymama,
Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişiler, av ve yaban hayvanlarından
Türkiye'de doğal olarak yetişen türleri
Bakanlıktan izin almak şartıyla
üretebilirler. Bunların doğaya
salınabilmesi için Bakanlıktan ayrıca izin
almak zorundaır. Yabancı türlerden
Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri
çerçevesinde ve doğal türlerimize zarar
vermeyecek olanlarının ithalatına ve
üretimine, ilgili kurum ve kuruluşların
görüşleri alınarak Bakanlıkça izin
verilebilir.
Yurt içinde sergilenmek üzere veya
gösteri amaçlı olarak uluslararası
sözleşmeler çerçevesinde ithalatına
Bakanlıkça izin verilen yaban hayvanları
satmak
FAM’ların bu Kanunda yazılı Suçları
İşlemeleri
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25

17.399,00

26/1

1.730,00–8.692,00

26/1

1.730,00–8.692,00

26/1

1.730,00–8.692,00

26/1

10.434,00

Bütün cezalar

Cezalar İki Misli
Uygulanır. (İdari
Para Cezası Dahil)

İdari Para Cezaları Artış Oranları
1996 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

1997

%72,80

1997 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

1998

%80,40

1998 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

1999

%77,80

1999 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2000

%52,10

2000 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2001

%56,00

2001 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2002

%53,20

2002 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2003

%59,00

2003 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2004

%28,50

2004 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2005

%11,20

2005 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2006

%9,80

2006 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2007

%7,80

2007 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2008

%7,20

2008 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2009

%12,00

2009 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2010

%2,20

2010 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2011

%7,70

2011 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2012

%10,26

2012 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2013

%7,80

2013 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2014

%3,93

2014 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2015

%10,11

2015 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2016

%5,58

2016 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2017

%3,83

2017 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2018

%14,47

2018 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2019

%23,73

2019 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2020

%22,58

2020 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı

2021

%9,11

6831 S.Y.Muhalefet 2005

1380 S.yasaya muhalefet Su Ürünleri K. 2004

Temel Kanun 4999 S.K
6217 S.K.14 A/B mad muhalefet 2011

5326 T. Kanun

5326 S. K 40/1 muhalefet Kabahatler K. 2005
2872 S. Çevre kanunu 2006

Temel Kanun 5728 S.K.

Temel Kanun 6217 S.K.
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