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 ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 

 Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar 
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 İhlal durumunda Çevre Kanununun 20. 
maddesinde belirtilen yaptırımlar uygulanır 

 Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulması 

 Adli nitelikteki cezalar 
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                                  Çevre Kanunu 

• Çevreyi kirletenler,  

• Çevreye zarar verenler,  

 sebep oldukları kirlenme ve bozulmadan doğan 

zararlardan dolayı kusur şartı aranmaksızın 

sorumludur.  

• Kirlenme ve bozulmanın;  

   Önlenmesi,  

   Sınırlandırılması,  

   Giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan 

harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan 

tarafından karşılanır.  
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2872 Sayılı Kanunun  

20nci maddesinin; 

  

Kanundaki ceza 

miktarı   

 

1/1/2017  - 31/12/2017   

 

 

 (e) bendi 

  
10.000 TL  21.235 TL  

 

• Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri 

taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için, 
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2872 Sayılı Kanunun  

20nci maddesinin; 

  

Kanundaki ceza 

miktarı   

 

1/1/2017  - 31/12/2017   

 

 

 (g) bendi 

  
6.000 TL  12.736 TL  

 

• 12nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme 

yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere, 
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2872 Sayılı Kanunun  

20nci maddesinin; 

  

Kanundaki ceza 

miktarı   

 

1/1/2017  - 31/12/2017   

 

 

 (f) bendi 

  
60.000 TL  127.449 TL  

• Arıtma tesisi 

kurmayanlar veya 

atıksuyunu 

arıtmadan deşarj 

edenler 
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2872 Sayılı Kanunun  

20nci maddesinin; 

  

Kanundaki ceza 

miktarı   

 

1/1/2017  - 31/12/2017   

 

 

 (ı) bendi 

  
24.000 TL  50.975 TL  

Arıtma tesisi çıkışında 

standartları 

sağlamayanlar 
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• Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da yetkilendirilmiş 

firmalardan danışmanlık hizmeti almayanlara, 

2872 Sayılı Kanunun  

20nci maddesinin; 

  

Kanundaki ceza miktarı  

 

1/1/2017 - 31/12/2017 

  

 

 (m) bendi

   
4.000 TL 8.491 TL 
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2872 Sayılı Kanunun  

20nci maddesinin; 

  

Kanundaki 

ceza miktarı  

 

1/1/2017 -

31/12/2017 

  

Kurum, kuruluş 

ve işletmelere  

 

 

 (r) bendi 

  

24.000 TL  
 

50.975 TL  
 

152.925 TL 
 

 

• Tehlikesiz atıkları Kanun ve yönetmeliklere aykırı 

toplayan, geçici depolama yapan, ve bertaraf edenlere 
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2872 Sayılı Kanunun  

20nci maddesinin; 

  

Kanundaki 

ceza miktarı  

 

1/1/2017 -  

31/12/2017  

 

Kurum, kuruluş 

ve işletmelere  

 

 

 (v) bendi 

  

100.000 TL  
 

1.000.000 TL 

212.419 TL 
 

2.124.190 TL 

637.257 TL 
 

6.372.570 TL 

• Tehlikeli atıkları Kanun 

ve yönetmeliklere 

aykırı toplayan, geçici 

depolama yapan, ve 

bertaraf edenlere 
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• Bu Kanunda belirtilen idarî para cezaları, bu cezaların 

verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesinden itibaren üç yıl 

içinde birinci tekrarında bir kat, ikinci ve müteakip 

tekrarında iki kat artırılarak verilir. 
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TEŞEKKÜR EDERİM 
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