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GEREKÇE 

 

 Yeryüzündeki karasal canlı türlerinin önemli bir bölümü ormanlarda bulunmakta ve 

ormanlara bağlı olarak yaşamaktadır. Biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesinde, havanın ve suyun 

temizlenmesinde, insanların temel ihtiyaçlarının karşılamasında ormanlar ve ağaçlar 

yeryüzündeki hayatın çok önemli birer öğesi halindedirler. Ormanlar suyu rafine etmekte, 

iklimi iyileştirmekte, erozyonu ve bazı afetleri önlemekte,  su rejimini düzenlemekte, toprağı 

yerinde tutmakta, yaban hayatına yaşama alanı sağlamakta ve temiz havanın oluşmasına yol 

açmaktadır.  

 Ormanların korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması hayati bir öneme sahipken 

Türkiye’de neredeyse her gün orman ve ağaç katliamı yaşanmakta; yeşil alanlar yok 

edilmekte, orman alanları rant uğruna betonlaşmaya açılmaktadır. Ormanlar bütün insanlığın 

ortak değeridir ve ormanlara karşı işlenen bütün suçlar bu nedenle bütün insanlığa ve doğaya 

karşı işlenmektedir.  

 6831 Sayılı Orman Kanunu’nda yeterli ceza olmaması ve gerektiği şekilde 

uygulanmaması nedeniyle ağaç kesenler ve orman yakanlar çok cüzi idari para cezaları ile 

kurtulabilmektedir. Bu nedenle de ortada bir caydırıcılık bulunmamaktadır. Bundan cesaret 

alan bazı kişi ve guruplar; rant, konut, otel yapmak için orman ve tarım arazilerindeki ağaç ve 

bitkileri yok etmekte ve yangın çıkarabilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı, 2018 yılı 

başından 27 Eylül 2019 tarihine kadar, 4 bin 132 orman yangını meydana geldiğini 

açıklamıştır. Bu da durumun vahametini gözler önüne sermektedir.   

 Bunun en son örneklerinden birisi de 2019 Aralık ayında Mersin Mezitli Mahallesi'nde 

yaşanmıştır. Mersin Orman İşletme Müdürlüğü yönetim alanı dahilinde kalan Eski Mezitli 

Mahallesinde, 22 Aralık 2019 Pazar gecesi yapıldığı belirlenen kaçak kesimde 74 bin metre 

kare ormanlık alandaki 1600 ağacın diplerinden kesilerek, yerinde bırakıldığı belirlenmiştir.    

Ağaçları katleden kişi yakalanmış,  bunu tek başına bir gecede yaptığını öne sürmüştür. Oysa 

bu denli büyük bir katliamın tek kişi tarafından bir gecede yapılması olanaksızdır. Bölge 

halkının da dile getirdiği gibi bir rant gurubu tarafından inşaat için bu katliamın yapıldığı 

belirtilmektedir. Olayı ortaya çıkaran eski Mezitli Mahallesi Muhtarının bu olaydan hemen 

sonda 400 üzüm ağacının kesilmesi de durumun organize bir şekilde yapıldığı iddialarını 

kuvvetlendirmektedir.  

 Orman katliamı yapan kişilerin para cezası ile serbest bırakılması; arkasındaki imar ve 

arazi rantçılarının ortaya çıkartılmaması, ileride yaşanabilecek birçok orman katliamına 

davetiye çıkartmaktadır.  

 Kurtuluş savaşı döneminde en zor şartlar altında, düşman işgalinin tehlikesinde dahi 

1921 ve 1924 yılları arasında Ormanların korunması için 17’den fazla yasa çıkartılmıştır. 

Ancak tarihimizden ders alınmadığı, en zor şartlar altında dahi ağacı koruyan Cumhuriyet 

anlayışına; savaşın ya da benzeri bir zorluğun olmadığı günümüzde uyulmadığı, 



ormanlarımızın korunmadığı ve mevcut yasaların yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. Bu 

nedenle ormanlara zarar veren ve izinsiz ağaç kesenlerin ağır şekilde, caydırıcı biçimde 

cezalandırılmaları gerekmektedir.  

  



MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 –Yapılacak düzenleme ile ormanları katledenlerin ve izinsiz şekilde ağaç 

kesenlerin caydırıcı bir şekilde ceza almaları ve bu sayede de orman katliamlarının azaltılması 

amaçlanmaktadır. 

MADDE 2 – Cezai yaptırımların artırılarak fidanlık alanların zarar görmesinin engellenmesi 

amaçlanmaktadır.  

MADDE 3 – Fidanlık alanların korunması amacıyla; fidanlık bölgelere zarar verenlerin 

cezalarının artırılması amaçlanmaktadır.  

MADDE 4 – Ormanlık ve fidanlık bölgelere zarar verenlere yönelik cezaların artırılması 

amaçlanmaktadır.  

MADDE 5 –  İzinsiz şekilde maden ocağı açarak doğaya, ormanlara ve fidanlara zarar 

verenlere yönelik cezaların artırılması amaçlanmaktadır.  

MADDE 6 – Kanuna aykırı ve izinsiz şekilde orman ve fidanlık bölgelere zarar verenlere 

verilecek cezaların artırılması amaçlanmıştır.  

MADDE 7 –  Ormanlarda izinsiz şekilde işletme açarak ağaçlara ve fidanlara zarar verenlerin 

cezalarının artırılması amaçlanmaktadır.  

MADDE 8 – Orman sınırları içerisinde izinsiz ticari faaliyet ve işletme yürüterek ağaçlara ve 

fidanlara zarar verenlere yönelik belirlenmiş cezaların artırtılması amaçlanmaktadır.  

MADDE 9 – Yürürlük maddesidir  

MADDE 10 – Yürütme maddesidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6831 SAYILI ORMAN KANUNU’NUN 91., 92., 93., VE 94. MADDELERİNDE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

 

 MADDE 1- 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 91. Maddesi’nin birinci fıkrasındaki “üç 

aydan beş yıla” ibaresi “üç yıldan altı yıla” olarak değiştirilmiştir.  

 MADDE 2- 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 91. Maddesi’nin ikinci fıkrasındaki “bir 

kat” ibaresi “iki kat” olarak değiştirilmiştir.   

 MADDE 3 - 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 91. Maddesi’nin üçüncü fıkrasında 

geçen  “bir yıldan beş yıla kadar” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir. 

 MADDE 4 - 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 91. Maddesi’nin son fıkrasındaki “iki 

seneye” ibaresi “üç yıldan beş yıla” şeklinde değiştirilmiştir.  

 MADDE 5 - 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 92. Maddesi’nin ikinci fıkrasında geçen 

“iki yıldan yedi yıla kadar” ibaresi “beş yıldan on yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  

 MADDE 6 - 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 93. Maddesi’nin birinci fıkrasındaki 

“altı aydan iki yıla kadar” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  

 MADDE 7 - 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 93. Maddesi’nin son fıkrasında geçen 

“bir yıldan üç yıla kadar” ibaresi “iki yıldan beş yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  

 MADDE 8 - 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 94. Maddesi’nin birinci fıkrasında geçen 

“altı aydan iki yıla kadar” ibaresi “bir yıldan üç yıla kadar” şeklinde değiştirilmiştir.  

 MADDE 9 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 MADDE 10- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

 

 

 


