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III. Orman memurlarının silah taşıma ve kullanma hak ve salatiyetleri:
Madde 77 – (Değişik: 23/1/2008-5728/191 md.)
Orman memurları, bu Kanunda tanımlanan suçların işlenmesinin önlenmesi veya
işlenen suçlarla ilgili olarak başlatılan soruşturmadaki görevleri kapsamında kolluk görevlisi
sıfatını taşırlar.
Orman teşkilatında her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurlardan, Çevre ve Orman
Bakanlığınca ve Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek olanlar, Bakanlar Kurulunca
seçilecek silahla teçhiz olunurlar.
Bu silahlar memurlara orman idaresince demirbaş olarak verilir. Ayrıca, kolluk görevi
yapan orman memurları idarece verilecek özel kıyafetle donatılır.
Devlet ormanlarından gayrı ormanlarda çalışan orman bekçilerine de umumi hükümler
dairesinde silah taşıma izni verilebilir.
Madde 78 – 77 nci madde mucibince silah taşımaya salahiyetli olanlar vaziflerini ifa
sırasında aşağıda yazılı hallerde silahlarını kullanabilirler:
A) (Değişik: 23/1/2008-5728/192 md.) Türk Ceza Kanununda düzenlenen hakkın
kullanılması, meşru savunma veya zorunluluk hallerinde;
B) Tecavüz veya taarruza yarıyan alet ve silahları taşıyanlala alet veya silahların
derhal teslimi emredildiği halde bu emre riayet edilmiyerek fiilen tecavüz ve taarruzda
bulunulması ve bu tecavüz ve taarruzun da başka şekilde def'ine imkan olmaması;
C) (B) bendi gereğince teslim edilen alet ve silahları veya elkonan müsadereye tabi
nakil vasıtaları ile orman emvalini veya memurun silahını almak veya orman bölge ve
muhafaza binalarına zorla girmek maksadiyle vakı tecavüz ve taarruzun başka şekilde def'ine
imkan bulunamaması.
IV. Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin takibi:
Madde 79 – (Değişik: 23/1/2008-5728/193 md.)
Orman memurları, bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillere ilişkin delilleri bir tutanakla
tespit eder. Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiillerin işlenmesi suretiyle elde edilen orman
malları ile bu Kanunda yer alan suçların işlenmesinde kullanılan nakil vasıtası ve sair eşyaya
Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkonulur. Ancak, Cumhuriyet savcısına
ulaşılamadığı hallerde elkoyma, orman işletme şefinin yazılı emri ile yapılır. Ayrıca, orman
muhafaza memurları Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre şüphelileri yakalama
yetkisine sahiptir.
Sahipleri tarafından tohum ve fidandan yetiştirilen hususi ormanlarda da bu madde
hükümleri uygulanır.
Talep vukuunda polis, jandarma, köy muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardıma
mecburdurlar.
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri
uygulanır.
Madde 80 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)
Madde 81 – Orman içinde veya civarında bulunan köylerin muhtar ve ihtiyar meclisi
kendi köy hudutları içinde bulunan Devlet ormanlarının muhafazasında orman teşkilatı ile iş
birliği yapmakla vazifelidir.

Bu maksatla suçların takibi faslında yazılı salahiyetleri, orman teşkilatı mensupları ile
birlikte veya Ziraat Vekaletince belirtilecek esaslar dahilinde ayrı olarak kullanırlar.
Madde 82 – Orman memurları, bu kanun hükümlerine muhalif hareket edenlerin
hüviyetlerini, ikametgahlarını ve suçlarının mahiyetini tesbit ile kendileri, suçlu ve varsa hazır
bulunanlardan en az iki kimseye imzalattıracakları bir zabıt tanzim ederler.
Hüviyeti tesbit edilemiyen suçlular vakit geçirilmeksizin hüviyeti tesbit edilebilecek
en yakın köyün muhtar veya ihtiyar heyetine ve bunlarla da tesbiti mümkün olmazsa en yakın
zabıta merkezine götürülürler.
Memurlar, vakit geçirmeksizin bu zabıtları bağlı bulundukları amirlerine gönderirler.
Amirlerce tetkik edilerek en kısa bir zamanda mahalli cumhuriyet müddeiumumiliğine verilir.
Bu zabıtlar, hilafı ispat olununcaya kadar muteberdir.
Zabıt varakasının hilafına iddia halinde, maznun, mahkemeye bu iddiası hakkında
kanaat verecek deliller gösterir ve mahkeme bu müdafaayı tamike şayan götürse delillerini
istima ve tetkik eder. Neticede maznunun iddiasını haklı gösterecek bazı sebepler karşısında
kalırsa ancak o takdirde, zabıt varakasını imza etmiş olan memurları çağırıp dinledikten ve
başka deliller varsa inceledikten sonra hasıl edeceği kanaate göre davayı intaceder.
Madde 83 – (Değişik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/194 md.) Bu Kanunda yazılı
orman suçlarına ilişkin davalardan; 110 uncu maddenin üçüncü fıkrasında gösterilen suçlara
ilişkin davalar asliye ceza mahkemesinde; dördüncü fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin
davalar ağır ceza mahkemesinde; beşinci fıkrasında gösterilen suçlara ilişkin davalar Ceza
Muhakemesi Kanununun 250 nci maddesi uyarınca görevlendirilen ağır ceza mahkemesinde;
bu suçlar dışında kalan davalar sulh ceza mahkemesinde görülür.
Orman suçlarına ait davalar mahkemelerce acele mevaddan sayılır.
Madde 84 – (Değişik: 23/1/2008-5728/195 md.)
Orman Kanununa aykırılık oluşturan fiillerden dolayı elkonulan ağaç, tomruk, kereste,
yakacak ve sair mahsuller, vazifeli orman memurları tarafından muhafaza edilmek üzere
orman depolarına, orman deposu yoksa ve fiilin işlendiği yer belediye hudutlarında ise o yer
belediyesine, köy hudutları içinde ise o köy muhtarına, yokluğunda vekiline, onun da
yokluğunda ihtiyar heyeti üyelerinden birine yediemin senedi mukabilinde teslim olunur.
Belediye veya köy yetkililerine teslim edilen bu mallar en kısa zamanda orman depolarına
idarece nakledilir. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak olanlarla muhafazası zor ve masraflı
bulunanlar, Ceza Muhakemesi Kanununun 132 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları
hükümlerine uygun olarak orman işletme müdürlüklerinin müsadereli mallar satış
komisyonlarınca, mahallinde veya pazar yerlerinde ilan edilmek suretiyle derhal satılır.
Nakil vasıtası ve suç aletleri ile orman emvalinin satış bedelinin tamamı Orman Genel
Müdürlüğü hesabına irat kaydedilir.
Madde 85 – (Değişik birinci fıkra : 23/1/2008-5728/196 md.) Orman içinde kimin
tarafından kesildiği veya hazırlandığı belli olmayan veya kaçması sebebiyle faili tespit
olunamayan orman mahsulleri ve suç aletleri, orman idaresinin satış usullerine göre satılır ve
bedelleri irat kaydolunur.
Bu mallarla beraber bulunan nakil vasıtalarının bulunamıyan sahipleri on beş gün
müddetle yapılacak ilanla araştırılır. İlan sonunda sahibi meydana çıkmıyan vasıtalar
hakkında birinci fıkra hükmü tatbik olunur.
Madde 86 – İzin almadığı veya orman içinde bir hizmeti bulunmadığı halde ağaç
kesecek veya nakledecek vasıtalarla orman içinde görülen veya halinden şüphe edilen
kimseleri orman dışına çıkarmaya orman memurları salahiyetlidirler.
Madde 87 – Otlatma izni verilmiyen ormanlarda başıboş görülen hayvanlar en yakın
köy muhtarlarına veya belediyelere makbuz karşılığı teslim olunur. Hayvan sahibi zuhur edip
zabıt varakasını imza ederse hayvan kendisine verilir.
Muhtara veya belediyeye teslimden itibaren ilan edilen on beş gün içinde sahibi
bulunmıyan hayvanlar idarece usulen satılarak bedeli bankaya veya orman idaresi veznesine
yatırılır.

Bankaya veya orman idaresi veznesine yatırıldıktan sonra bir sene içinde sahibi zuhur
etmezse bu bedel orman idaresince irat kaydolunur.
Hayvan sahipleri bakma masraflarını ödemeye mecburdurlar.
Madde 88 – (Değişik : 23/1/2008-5728/197 md.)
Bu Kanunda tanımlanan suçlardan dolayı arama, Ceza Muhakemesi Kanunu
hükümlerine göre yapılır. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanununun 119 uncu maddesinin birinci
fıkrasına göre, Cumhuriyet savcısına ulaşılamadığı hâllerde arama, orman şefinin yazılı emri
ile yapılır.
Madde 89 – Bu kanunun tatbikı bakımından imalat ve fabrikasyonun kontrolüne
Orman Umum Müdürlüğü salahiyetlidir. Bu kontrolün ve umumiyetle nakliye tezkereleri
yoklamasının nasıl yapılacağı Orman Umum Müdürlüğünce tesbit olunur.
Madde 90 – Bakım kuruluşunun tamamlandığı mıntakalardaki vilayet ve kaza
merkezlerinde bir ihbar vakı olmadıkça veya takip sebebine uymadıkça orman mahsulleri ve
bunlara ait nakliye ve tezkere kontrolü yapılmaz.
Orman idaresi bu kanunun mer'iyete girdiği tarihten itibaren en çok beş sene içinde
ormanların bakım kuruluşlarını tamamlar.
V. Ceza Hükümleri:
Madde 91 – (Değişik : 23/1/2008-5728/198 md.)
14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleri ile yasak edilen fiillerden dikiliden ağaç kesenler,
kökünden sökenler veya hayatiyetini sona erdirecek şekilde boğanlar, ağaçlardan yalamuk,
pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para
cezasıyla cezalandırılır. Ancak suçun konusunun münhasıran yakacak nitelikte emval veren
ağaç olması halinde, verilecek ceza yarı oranında indirilir.
Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat
artırılır.
Fidan ekim sahasını bozan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Birinci fıkradaki ağaç kesme ve sökme fiillerinin işlenmesinde motorlu araç ve gereçler
kullanılması halinde verilecek ceza bir kat artırılır. Ancak, fidanlar hakkında bu hüküm
uygulanmaz.
(Değişik beşinci fıkra: 31/3/2011-6217/11 md.) 14 üncü maddenin (A) ve (B)
bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı bulunmayan fiilleri işleyenlere,
ikiyüzelli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Bu fiillerin, 3
üncü madde gereğince orman rejimi altına alınan yerlerde veya 23 üncü, 24 üncü ve 25 inci
maddeler gereğince muhafaza ormanı veya milli park olarak ayrılmış ormanlarda işlenmesi
halinde verilecek idarî 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 (A) ve (B) bentlerine muhalif hareket edenler orman
sahipleri ise iki seneye kadar hapis ve adlî para cezasıyla cezalandırılır. Ancak kendi arazisi
üzerinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek ormanların sahipleri
yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir.
Madde 92 – (Değişik : 23/1/2008-5728/199 md.)
Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izin almadan ormanlardan açılan maden ocakları
idarece kapatılır. Çıkarılan madenler ve her türlü tesisler ile alet, edevat ve nakil vasıtalarına
elkonulur. Elkonulan mallar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir.
Bu Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı açanlara veya işletenlere,
91 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne
kadar adlî para cezası verilir.
Kanun hükümlerine göre verilen ruhsat veya izin belgesindeki sürenin dolmasına
rağmen maden ocağı işletmeye devam edenler ya da izin verilen alandaki sınırı aşanlar, 91
inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bu Kanunun 93 üncü maddesi hükümlerine göre
cezalandırılır.
Başkaca zarar husule gelmiş ise bu zarar ayrıca genel hükümlere göre hukuk
mahkemesinde dava açmak suretiyle tazmin ettirilir. İzin alarak bu nevi ocakları açanlar

idarece kendilerine veya temsilcilerine tebliğ edilecek tedbirlere riayet etmezler ise beşbin
Türk Lirasından yüzbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. Ayrıca, bu tedbirlere
riayet edilinceye kadar ocaklar işletilmekten men edilir.
Madde 93 – (Değişik : 23/1/2008-5728/200 md.)
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.
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.
Bu maddede tanımlanan suçların konusunu oluşturan, işlenmesinde kullanılan ve
işlenmesiyle elde edilen eşya veya mahsul Türk Ceza Kanununun müsadereye ilişkin
hükümlerine göre müsadere edilir. Müsadere olunan mahsuller satılarak bedeli Orman Genel
Müdürlüğünce irad kaydolunur. Müsadere olunan tesisler ise Orman Genel Müdürlüğünce
aynen muhafaza edilebileceği gibi ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık veya diğer kamu
hizmetlerinde kullanılabilir. Aksi takdirde ilgili orman idaresince, yıkılmak suretiyle karar
infaz olunur. İdarenin bu husustaki talebi halinde genel zabıta kuvvetleri idareye yardım
etmekle mükelleftir.
17 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yerleri amaç dışı kullananlar ve amaç dışı
kullanılmasına izin verenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Madde 94 – (Değişik : 23/1/2008-5728/201 md.)
Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve yapılması izne bağlı fabrika, hızar ve
şeritlerle, kireç, terebentin, katran, sakız, 92 nci madde kapsamı dışında kalan taş, kömür,
toprak ve buna benzer ocaklar ile balık üretim tesislerini orman sınırları içinde izinsiz
kuranlar, 91 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere altı aydan iki yıla kadar hapis ve beşbin
güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bunların işletilmesi men edilerek
tesislerin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsaderesine hükmolunur.
Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ve birinci fıkrada yazılı fiili orman sınırları
dışında işleyenlere bin Türk Lirasından onbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir ve
bunların işletilmesi yasaklanır.
Bu Kanunun 14 üncü maddesinin (C) ve (E) bentlerinde yazılı fiilleri işleyenlere yüz
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 95 – (Değişik : 23/1/2008-5728/202 md.)
Bu Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine aykırı olarak ormanlara izinsiz hayvan
sokanlarla, ormana başı boş hayvan girmesine sebep olanlara beher kıl keçi için altı Türk
Lirası, büyükbaş hayvanların beheri için üç Türk Lirası, küçükbaş hayvanların beheri için bir
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu suretle verilecek idarî para cezası yirmi Türk Lirasından az olamaz.
Ormanlara izinsiz hayvan sokma fiilini, fiilin işlendiği orman içi köy nüfusuna kayıtlı
ve fiilen bu köyde oturanlar dışındakilerin işlemesi hâlinde, yukarıdaki cezalar iki kat artırılır.
Yanmış orman sahaları ile alelumum gençleştirme sahalarına, gençleştirmeye tefriki
tarihinden itibaren onbeş sene içinde hayvan sokulması veya başıboş bırakılmak yüzünden
girmesi hâlinde yukarıda yazılı cezalar iki kat tatbik olunur.
Madde 96 – (Değişik : 23/1/2008-5728/203 md.)
Bu Kanunun 20 nci ve 21 inci maddelerinde yazılı hükümlere aykırı hareket edenlere
yüzyirmi Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 97 – (Değişik : 23/1/2008-5728/204 md.)
Devlet çekici ile damgalanan ağaçları keserken bu damgayı orman idaresince tespit
edilen şekilde dip kütükte bırakmayanlarla damgalı ağaçları tespit edilen hadde nazaran daha
yüksekten kesenlere kesilen her ağaç için altmış Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu Kanunun 27 nci maddesinde yazılı damga çekiçlerini taklit edenler veya taklit fiiline
iştirak etmeksizin kullananlar Türk Ceza Kanununun 202 nci maddesinin ikinci fıkrasına göre
cezalandırılırlar.

Madde 98 – (Değişik : 23/1/2008-5728/205 md.)
31 inci, 32 nci ve 33 üncü madde hükümlerine göre, köylülere zati ihtiyaçları ile köy
müşterek ihtiyaçları için verilen yapacak orman emvalini; yerinde kullanmayıp her ne surette
olursa olsun elden çıkaranlar, bunları veriliş gayesine uygun kullanmayanlar, yirmi günden az
olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır.
Madde 99 – (Değişik : 23/1/2008-5728/206 md.)
37 nci madde gereğince verilen izinlerde gösterilecek tedbir ve şartlara riayet
etmeyenlere ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 100 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/45 md.)
(Değişik birinci fıkra:5/11/2003-4999/12 md.) 41 inci maddeye aykırı olarak her
çeşit orman emvalini nakliye tezkeresiz, faturasız veya sevk irsaliyesiz, damgaya tâbi olanları
damgasız olarak nakledenler 108 inci madde gereğince cezalandırılır.
Nakliye tezkeresini değiştirmeksizin ağaç,odun,kömür ve diğer orman mahsullerini
taşıyanların malları, kaçak olup olmadığının incelenmesi için 84 üncü maddede gösterilen
şekilde alıkonulur. Kaçak olmadığı ve nakliyesinin yenilenmediği tahakkuk ederse, alıkonulan
mallar derhal taşıyana teslim edilerek nakliyesi verilir.
Malların kaçak olduğu anlaşılırsa 108 inci madde hükmü tatbik olunur.
(Değişik dördüncü fıkra: 23/1/2008-5728/207 md.) Nakliye tezkeresini
değiştirmeden nakliyat yapanlara bin Türk Lirası idarî para cezası verilir. Ormandan kesilen
ağaçlardan damgaya tabi orman emvalini damgasız olarak orman idaresinin istif yerlerine
götürenlere beşyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 101 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/208 md.) Yazılı olarak yapılan
tebligat tarihinden itibaren iki yıl içinde 50 nci maddede yazılı işaretlerle ormanların
hudutlarını belli etmeyen hususi orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/208 md.) Orman sahipleri bu cezanın
kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara onbin
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Son hükmün infazından itibaren 1 yıl içinde tahdit muamelesi yine yapılmadığı takdirde
masrafı bilahara orman sahibinden alınmak üzere bu muamele orman, idaresi tarafından
yapılabilir.
Madde 102 – (Değişik birinci fıkra: 23/1/2008-5728/209 md.) 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 dairesinde ve verilen müddet içinde yapmayan ve
gerekli tedbirleri almayan orman sahiplerine beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu cezanın infazından sonra, orman sahipleri kendilerine verilecek mühlet içinde bu
işleri yapmazlar veya lüzumlu tedbirleri almazlarsa bunlar orman idaresi tarafından yapılır ve
masrafları tamamen kendilerinden alınır.
Madde 103 – (Değişik : 23/1/2008-5728/210 md.)
67 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenlere bin Türk Lirası idarî para cezası
verilir. 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 zarara sebebiyet verenlere üçbin, diğer alanlarda zarara sebebiyet verenlere bin
Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Madde 104 – (Değişik : 23/1/2008-5728/211 md.)
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 152 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince
cezalandırılırlar.

Bu suç Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar devam eden yangın mevsiminde
işlenirse ceza iki katına çıkarılır.
Madde 105 – (Değişik : 23/1/2008-5728/212 md.)
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 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.
Bu maddede yazılı memurlarla orman teşkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine
yardım göndermeyenlerle alaka göstermeyenler, Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde
tanımlanan suçu ihmali davranışla işlemiş olmak dolayısıyla cezalandırılır.
Madde 106 – (Değişik : 23/1/2008-5728/213 md.)
Bu Kanunun 72 ve 73 üncü maddelerine muhalif hareket eden veya ettirenler Türk Ceza
Kanununun 257 nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince cezalandırılırlar.
Madde 107 – (Değişik : 23/1/2008-5728/214 md.)
74 üncü maddede gösterilen tedbirlere riayet etmeyenlere mahallin en büyük mülkî
amiri tarafından Kabahatler Kanununun 32 nci maddesine göre idarî para cezası verilir.
Madde 108 – (Değişik : 23/1/2008-5728/215 md.)
Orman mallarının bu Kanun hükümlerine aykırı olarak kesildiğini, taşındığını veya
toplandığını bildiği halde; taşıyanlar, biçenler, işleyenler, kabul edenler, kullananlar, satanlar,
satın alanlar veya bulunduranlar bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.
Birinci fıkrada yazılı fiillerin, ticarethane sahibi olsun olmasın, her türlü orman ürünü
ticareti ile uğraşanlarla, kar maksadıyla aldıkları orman mallarını işleyerek her ne şekilde
olursa olsun alet ve eşya haline dönüştürdükten sonra satanlar tarafından işlenmesi halinde,
bir seneden yedi seneye kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.
Suçun konusunu oluşturan orman ürünlerinin değerinin azlığı göz önünde
bulundurularak verilecek cezalar yarısına kadar indirilebilir.
Bu Kanunda yazılı suça konu olan her türlü orman emvali, nakil vasıtaları ve suç aletleri
Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre müsadere edilir.
Madde 109 – (Değişik : 23/1/2008-5728/216 md.)
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 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.
Madde 110 – (Değişik : 23/1/2008-5728/217 md.)
76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili işleyenlere elli Türk Lirası idarî para cezası
verilir.
76 ncı maddenin (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiilleri işleyenler hakkında bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.
Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki
yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak failin yangının söndürülmesine ve
etkilerinin azaltılmasına yönelik çabaları veya meydana gelen zararın azlığı göz önünde
bulundurularak, verilecek ceza yarısına kadar indirilir. Zararın belirlenmesinde yangın sonucu
tamamen yanan ağaç ve ağaççıkların değeri, kısmen yanan ağaç ve ağaççıkların değerinde
meydana gelen azalma, alt tabaka orman örtüsünün yanması nedeniyle oluşan zarar ve
toprağın humuslu tabakasının yanması nedeniyle meydana gelen verim kaybı dikkate alınır.
Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve onbin güne kadar adlî
para cezası ile cezalandırılır.

Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti
çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmibin güne kadar adlî para
cezası ile cezalandırılır.
Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana
gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.
Madde 111 – Bu kanunun 3 üncü maddesiyle orman rejimi altına alınan yerlerde ve
23, 24, 25 inci maddeler gereğince muhafaza ormanı ve milli park olarak ayrılmış ormanlarda,
ormanlara mütaallik suçları işliyenlerin müstahak olacakları ceza iki misli olarak hükmolunur.
Madde 111/a – (Ek : 3/11/1988 - 3493/15 md.; Değişik : 23/1/2008-5728/218 md.)
Bu Kanunda mercii belirtilmemiş idarî yaptırım kararları, orman işletme şefleri
tarafından verilir.
Madde 112 – (Değişik : 23/1/2008-5728/219 md.)
Bu Kanunla yasaklanan; dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi nedeniyle
meydana gelen zarar için ayrıca genel hükümlere göre hukuk mahkemesinde gerçek zarar
üzerinden tazminat talebinde bulunulabilir.
Gerçek zarar;
A) Bu Kanuna aykırılık oluşturan fiilin konusu orman emvali ağaçtan elde edilmiş ise;
fiilin işlendiği yere en yakın orman idaresi satış yerinde söz konusu orman emvalinin bir
evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda, aynı cins ve türdeki emval
için beliren satışlar ortalamasından, bu tür emvale ait o dönemde yapılmış kesim, taşıma ve
istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden hesap edilir.
B) Fiilin konusu fidan ise; fiilin işlendiği yıl, aynı fidanların her birisinin dikimi ve arazi
hazırlanması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar kesilen fidanlar için yapılmış
bakım giderleri toplamı bir misli fazlasıyla tazmin ettirilir.
C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman
emvalinin gerçek zarar birim fiyatı ise (A) bendi hükmüne kıyasen hesaplanır.
Orman işletme müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı
olmak üzere, bu madde hükümlerine göre ormanlardan elde edilebilecek her türlü emval için
tazminata esas olacak birim değerlerini, her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bir
cetvel hâlinde tespit ve tanzim edip bağlı bulunduğu orman bölge başmüdürlüğüne tasdik
ettirerek bu cetvelleri ilgili bulundukları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal
birer nüshalarını mıntıkasındaki hukuk mahkemelerine ve bu davaların takip olunacağı kendi
birimlerine gönderir. Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına kadar geçerli
sayılır. Tazminatın hesaplanmasında bu cetveller dikkate alınır.
Madde 113 – (Değişik : 23/9/1983 - 2896/55 md.)
Bu Kanunla yasaklanan fiilin dikiliden ağaç kesilmesine taalluku halinde ağaç
müsadere edilmiş olsa dahi talep halinde hükmolunacak tazminat mahalli rayice göre
hesaplanır.
(Değişik ikinci fıkra: 23/1/2008-5728/220 md.) Mahallî rayiç; bu Kanuna aykırılık
oluşturan fiilin işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde, söz konusu orman mahsulü
emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve
türdeki emval için beliren satışlar ortalamasıdır.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de geçerlidir.
Madde 114 – (Değişik : 23/9/1986 - 2896/56 md.)
Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için, bu Kanunda yazılı
tazminattan başka ayrıca, ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma
gideri esas tutularak ağaçlandırma masrafına da hükmolunur.
112 nci maddenin son fıkrası hükmü bu madde için de aynen uygulanır.
(Ek fıkra: 23/1/2008-5728/221 md.) Bu Kanunun 112 ve 113 üncü maddeleri ile bu
madde hükümleri uyarınca açılacak tazminata ve ağaçlandırma giderine ilişkin davalar hukuk
mahkemesinde görülür. Bu davalarda orman idaresi harçtan muaftır.

