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"... 

Mahkemenin gerekçesi özeti; 

6831 sayılı Orman Kanununun 91 inci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi, 
kerestelik olmayan ağaçların kesilerek odun yapılması halinde hapis cezasının yanısıra odunun 
beher kentali için 3 lira ağır para cezası verilmesi ilkesinden yürütmektedir. Fakat söz konusu 
dördüncü cümle, bu ilkeden kısmen ayrılarak "Bu suretle verilecek para cezası 10 liradan aşağı 
olamaz." hükmünü koymakla (1) kilogram ile (333) kilogram arasında değişik miktarda odun 
yapmış olanları bir hizada tutmuştur. Ceza tayininden önce benimsenen esas, belirli bir para 
cezasının hüküm altına alınması olduğuna göre iki ve hatta üç kental odun yapmış bir suçlu ile 
yalnız bir kaç kilo odun yapmış bir suçluya dördüncü cümle hükmüne uyarak aynı para cezasını 
vermek, kanun önünde eşitliği bozan bir yola girmektir. 

Kanunun 91 inci maddesinin ilk fıkrası, kesilen ağaçların kerestelik olup olmamaları 
bakımından ikili bir ayırım yapmış ve ayrı ayrı hapis ve para cezası koymuştur. Fakat verilecek 
para cezasının 10 liradan aşağı olamıyacağına dair olan hüküm, yalnız kerestelik olmayan 
ağaçların kesilmesi suçuna ilişkin olduğundan kerestelik olan ağaçların kesilmesi halinde 
ağacın hacmi üzerinden hesaplanacak para cezası 10 liradan aşağı olabildiği halde, kerestelik 
olmayan ağacın kesilmesi halinde para cezası bu miktardan aşağı olamamaktadır. Bu durumda 
hapis cezasının aşağı hadleri bir olmakla beraber yukarı hadleri itibariyle daha ağır olan 
kerestelik ağaç kesilmesi yüzünden bazı hallerde daha az para cezası verilmesi de eşitsizliktir. 

Bu nedenlerle anılan hüküm, Anayasa'nın 12 nci maddesine aykırıdır. İtiraz konusu 
hükmü kapsayan 6831 sayılı Kanunun 91 inci maddesi: 

(14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen fiillerden kerestelik ağaçları 
kesenler, 3 aya kadar hapis ve kereste veya tomruğun beher metreküpü için 25 liradan 100 liraya 
kadar ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. Ancak, 20 santimetre kutrundan aşağı olanlar için bu 
para cezası bir misli artırılarak hükmolunur. 14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak 
edilen fiillerden kerestelik olmayan diğer ağaçları keserek odun veya kömür yapanlar bir aya 
kadar hapis ve odunun beher kentali için 3 lira, kömürün beher kentali için 15 lira ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. Bu suretle verilecek para cezası 10 liradan aşağı olamaz. 

14 üncü maddenin (A) bendinde yazılı, yetişmiş ve yetiştirilmiş fidanları kesmek, 
sökmek, ekim sahalarını bozmak, ağaçları kesmek, boğmak, ağaçlardan yalamuk, pedevra, 
hartama çıkarmak fiilleri için verilecek cezalar beş misli artırılarak hükmolunur. 

14 üncü maddenin (A) ve (B) bentleriyle yasak edilen ve yukarıdaki fıkralarda yazılı 
bulunmayan fiilleri işleyenler 3 aya kadar hapis ve 25 liradan 300 liraya kadar ağır para 
cezasiyle cezalandırılırlar. 

14 üncü maddenin (C) bendinde yazılı fiilleri işleyenler 10 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezasiyle cezalandırılırlar. 

Bu kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bendine muhalif hareket edenler orman 
sahipleri ise yapılan zararın miktarına göre 3 aya kadar hapis veya 30 liradan 200 liraya kadar 
ağır para cezasiyle cezalandırılırlar. 
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Ancak kendi arazisi dahilinde tohum ekmek veya fidan dikmek suretiyle yetiştirilecek 
ormanların sahipleri yukarıdaki fıkra hükmüne tabi değildir. 

14 üncü maddedeki suçları, hayvan beslemek için işleyenler hakkında yukarıdaki 
cezalar bir misli artırılır.) 

Anayasanın 12 nci maddesi: 

(Herkes, dil, ırk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ayırımı 
gözetilmeksizin, kanun önünde eşittir. 

Hiç bir kişiye, aileye zümreye, veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.)" 

 


