14/E

E) Ticaret amacıyla olmaksızın kendi ihtiyacı
için toprak, kum ve çakıl çıkarmak;

14/D

D) Ormanlardaki göl, gölet, baraj ve
derelerde dinamit atmak veya zehir bırakmak
suretiyle avlanmak;

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

94/3

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

16/1

14/C

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;

91/5

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,

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve fıkralarda
yazılı bulunmayan fiilleri işleyenlere, ikiyüzelli 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.

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

CEZA
VEREN
MERCİ

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK
TARİHLERİ VE TUTARLARI (TL)
KANUNDAKİ
01.01.2015
İDARİ PARA
CEZASI (ALT- 31.12.2015
ÜST) LİMİTLER

01.01.2016
31.12.2016

%10,11

%5,58

%3,83

%14,47

%23,73

250
2.000

338
2.718

356
2.869

369
2.978

422
3.408

522
4.216

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 madenler, her türlü tesisler ile alet
edeevat ve nakil vasıtalarına el konulur.El konulan mallar Türk ceza
kanununa göre müsadere edilir

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

01.01.2019
31.12.2019

ORAN YÜZDELERİ

Mahkeme

Adli
Yaptırım

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

500

678

715

742

849

1.050

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

100

164

173

179

204

252

14.04.2011

08.02.2008

4915 SAYILI KARA AVCILIĞI KANUNUNA GÖRE CEZALANDIRILACAK

92/1-2-3

14/A-B

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;

CEZA MADDESİ

91/1-2-3

YASA MADDESİ

YÜRÜRLÜK TARİHİ
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08.02.2008

Mahkeme

Adli
Yaptırım

İdari
Yaptırım

Mahkeme

Adli
Yaptırım

İşletme Şefi

%5,58

01.01.2018
31.12.2018

01.01.2019
31.12.2019

ORAN YÜZDELERİ

%14,47

%23,73

92/4

%3,83

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.

94/1

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

İşletme Şefi

%10,11

01.01.2017
31.12.2017

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.

94/2

Damga çekiçleri dört çeşit olup şekilleri, bu
Kanuna bağlı levhada tespit edilmiştir. Bu
çekiçlerin yetkililerden başkası tarafindan
kullanılması yasaktır.

08.02.2008

01.01.2016
31.12.2016

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.

96

27/1

Orman Genel Müdürlüğünce belirlenecek
esaslara göre üretim faaliyetleri esnasında
kurumun belirlediği standartlara veya kuruma ait
aidiyet ikaz ve işaretlerinin tahrip edilmesi.

CEZA
VEREN
MERCİ

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK
TARİHLERİ VE TUTARLARI (TL)
KANUNDAKİ
01.01.2015
İDARİ PARA
CEZASI (ALT- 31.12.2015
ÜST) LİMİTLER

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

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

120

195

205

212

242

299

97/1

21

Devlet ormanlarındaki otlaklara dışardan toplu
olarak veya sürü halinde hayvan sokulup
otlatılması, tanzim olunacak planlara göre orman
idaresinin iznine bağlıdır.

27/2

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.

CEZA MADDESİ

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.

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

60

60

60

60

60

60

-

Adli
Yaptırım

97/2 (TCK
202)

16/2

Orman ürünlerini işleyecek her çeşit fabrika
kurulması Tarım ve Orman Bakanlığının; Devlet
ormanları hudutları içinde veya bu orman
sınırlarına bir kilometreye kadar olan yerlerde
taş, kum ve toprak, dört kilometreye kadar olan
yerlerde ise hızar, şerit kurulması ve kireç,
kömur, terebentin, katran, sakız ve benzeri gibi
işletilmesinde ağaç kullanılan ocakların açılması
ve balık üretmek üzere tesis kurulması Orman
Genel Müdürlüğünün iznine bağlı olup,
ruhsatname alınması ve rüsum hakkındaki
hükümler saklıdır.

20

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.

18

YASA MADDESİ

YÜRÜRLÜK TARİHİ
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Damga çekicini taklit etme veya taklit etmeye iştirak etmeksizin
kullanmak.

5.000
100.000

8.381
8.848
9.186
10.515 13.010
167.681 177.037 183.817 210.415 260.346

İdari
Yaptırım

1.000
10.000

1.673
16.765

1.766
17.700

1.833
18.377

2.098
21.036

2.595
26.027

08.02.2008
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99

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

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

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 hükümlerine göre müsadere edilir.

-

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

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

1.000

1.673

1.766

1.833

2.098

2.595

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

500

835

881

914

1.046

1.294

101/1

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.

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

5.000

8.381

8.848

9.186

10.515

13.010

101/2

Orman sahipleri bu cezanın kesinleşmesinden sonra bir yıl içinde
yine bu mükellefiyeti ifa etmezler ise bunlara onbin Türk Lirası idarî
para cezası verilir.

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

10.000

16.765

17.700

18.377

21.036

26.027

102/1

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.

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

5.000

8.381

8.848

9.186

10.515

13.010

51

50

100/4-2

100/4-1

37
41-100

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

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

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.

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 olmadığı anlaşılırsa 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.

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

CEZA
VEREN
MERCİ

YASA MADDESİ

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,

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK
TARİHLERİ VE TUTARLARI (TL)
KANUNDAKİ
01.01.2015
İDARİ PARA
CEZASI (ALT- 31.12.2015
ÜST) LİMİTLER

01.01.2016
31.12.2016

%10,11

%5,58

%3,83

%14,47

%23,73

200

332

350

363

415

513

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

01.01.2019
31.12.2019

ORAN YÜZDELERİ
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103/1.c

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

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

1.000

1.673

1.766

1.833

2.098

2.595

103/2.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 zarara sebebiyet verenlere üçbin Türk
Lirası idarî para cezası verilir.

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

3.000

5.026

5.306

5.509

6.306

7.802

103/3.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 alanları dışında, diğer alanlarda zarara sebebiyet
verenlere bin Türk Lirası idarî para cezası verilir.

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

1.000

1.673

1.766

1.833

2.098

2.595

105

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. MÜLKİ AMİR VERECEK

08.02.2008

Mülki Amir

İdari
Yaptırım

200

332

350

363

415

513

107

67
103
69

Orman yangınlarında yangına civar köy ve
kasabaların 18 yaşını bitirip 50 yaşını
doldurmamış bütün erkek nüfusu beraberinde
mevcut balta, kürek, kazma, destere gibi yangın
söndürmeye yarıyacak aletleriyle yangın yerine
gitmeye ve yangını söndürmeye mecburdurlar.

74

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.

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.

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 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.

01.06.2005

Mülki Amir

İdari
Yaptırım

100

208

219

227

259

320

CEZA MADDESİ

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

CEZA
VEREN
MERCİ

YASA MADDESİ

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.

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK
TARİHLERİ VE TUTARLARI (TL)
KANUNDAKİ
01.01.2015
İDARİ PARA
CEZASI (ALT- 31.12.2015
ÜST) LİMİTLER

01.01.2016
31.12.2016

%10,11

%5,58

%3,83

%14,47

%23,73

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

01.01.2019
31.12.2019

ORAN YÜZDELERİ
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110/1

76 ncı maddenin (a) bendinde belirtilen fiili işleyenlere elli Türk
Lirası idarî para cezası verilir.

Orman sayılmayan yerlerdeki ağaç ve
ağaçcıklardan, sahiplerinin faydalanma usulü.

116/2

Bu hükme aykırı hareket edenlere yüz Türk Lirası idarî para cezası
verilir.

40

5326 SAYILI KABAHATTLER
KANUNU

40/1

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.

CEZA
VEREN
MERCİ

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

500
4.000

835
6.703

881
7.077

914
7.348

1.046
8.411

1.294
10.406

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

50

81

85

88

100

123

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

100

164

173

179

204

252

08.02.2008

İşletme Şefi

İdari
Yaptırım

50

81

85

88

100

123

DAVA AÇILIP /
AÇILMAYACAĞI

YÜRÜRLÜK TARİHİ

109
a) Devlet ormanlarında; Orman İdaresince
belirlenen konak yerlerinden başka yerlerde
gecelemek,

109

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.

76/1-a

CEZA MADDESİ

116/1

YASA MADDESİ

İDARİ PARA CEZALARI YILLAR İTİBARİ İLE GEÇERLİLİK
TARİHLERİ VE TUTARLARI (TL)
KANUNDAKİ
01.01.2015
İDARİ PARA
CEZASI (ALT- 31.12.2015
ÜST) LİMİTLER

01.01.2016
31.12.2016

%10,11

%5,58

%3,83

%14,47

%23,73

01.01.2017
31.12.2017

01.01.2018
31.12.2018

01.01.2019
31.12.2019

ORAN YÜZDELERİ

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 20. maddesinde

(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.

6831 SAYILI ORMAN KANUNUNUN 95. MADDESİNDE YER ALAN PARA CEZALARININ 5728 SAYILI YASA DEĞİŞİKLİĞİNDEN SONRAKİ DURUMU-2019

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
nufusuna 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 Cezası1) 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=
20+ (20 X 2)= 60 TL
Gençleştirme Sahasına soktu ise=
20 X 2 = 40 TL

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

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.

13
15
08
4

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

10.12.2018

96

:53741894-010.07.01-E.3610696
:2019 Yılı İdari Para Cezaları

4-

Sayı
Konu

08

DAĞITIM YERLERİNE

15

08

4-

96

13

15

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 2019 yılı idari para
cezası miktarları, 2018 yılı yeniden değerleme oranı olan %23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç)
oranında (30.11.2018 tarih ve 30611 sayılı Resmi Gazete) artırılarak belirlenmiş ve yazımız ekinde
yer alan tabloda gösterilmiştir.
01.01.2019 tarihinden itibaren işlenen av kabahatlerinde yazımız ekinde yer alan miktarların
uygulanmasını ve birimlerinize tebliğ edilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.

Yusuf KANDAZOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür

13

Ek : 2019 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları Miktarları Tablosu (4 sayfa)

96

Dağıtım:

96

13

15

08

4-

Orman Genel Müdürlüğüne
15 Bölge Müdürlüğüne

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Beştepe Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (0312) 207 50 00
Kep: gthb.genelevrak@gthb.hs01.kep.tr

Bilgi için:Can Hayat ÖZYURT
Mühendis

2019 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)

Ceza
Maddesi

İdari Ceza

21/1

513,00

21/1

513,00

21/1

513,00

21/1

513,00

21/1

513,00

21/1

513,00

21/1

513,00

21/1

513,00

21/1
21/1

513,00
513,00

21/1

513,00

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,

21/2

21/3

21/6

iki yıldan beş yıla
kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.

09.08.1983 tarihli
ve 2872 sayılı
Çevre
Kanunu
hükümleri
uygulanır.

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

3.117,00

23

513,00

23

903,00

24/1

379,00

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7

6.2.8

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

6.2.9

6.3

14.2.1
14.2.2
14.2.3
13.4

15.1.1

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)

24/1

379,00

24/1

379,00

24/1
24/1
24/1

379,00
379,00
379,00

24/1

379,00

24/1

379,00

24/2

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

24/1

379,00

24/3

379,00

24/3

773,00

24/5

43,00

24/4

2.595,00

25

26.027,00

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

25

13.010,00

26/1

1.294,00–6.500,00

26/1

1.294,00–6.500,00

26/1

1.294,00–6.500,00

26/1

7.802,00

Bütün cezalar

Cezalar İki Misli
Uygulanır. (İdari
Para Cezası Dahil)

