2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARI
2872 sayılı Kanun’un 5491 sayılı Kanun ile değişik 20. maddesinin fıkraları*
(a) Ek 4. madde uyarınca emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine,

İDARİ PARA CEZALARI (2021)
2.067 TL

Yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine,

4.136 TL

Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik konvertör/katalizör/dizel
partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine,

2.067 TL

(b) Hava kirliliği yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulması ve işletilmesi yönetmelikle izne tâbi
tutulan tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve işleten veya iznin iptal edilmesine rağmen
kurmaya ve işletmeye devam eden veya bu tesislerde izin almaksızın sonradan değişiklik yapan veya
yetkili makamların gerekli gördükleri değişiklikleri tanınan sürede yapmayanlara,

96.561 TL

Bu tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa,
İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya
yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere,
(c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi sırasında
yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara,
Kanun’un koku emisyonları ile ilgili ek 9. maddesine aykırı davrananlara,

(d) Hava kirliliği yönünden özel önem taşıyan bölgelerde veya kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığı
zamanlarda ve yerlerde veya kritik meteorolojik şartlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri
almayan, yasaklara aykırı davranan ya da mahallî çevre kurullarınca bu konuda alınan kararlara
uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar bir kat artırılarak verilir.
(e) Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete
geçenlere,
Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara,
(f) 11. maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf tesislerini
kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara,
(g) 12. maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere,

193.135 TL
96.561 TL
24.123 TL
8.030 TL
(b) bendi için iki kat:
193.135 TL
386.286 TL
(c) bendi için iki kat:
48.275 TL
16.082 TL
Proje bedelinin %2’si
40.223 TL
241.424 TL
24.123 TL

(h) Kanun’un 14. maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri veya gerekli
izinleri almayan veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara,

(i) Kanun’un ek 8. maddesi uyarınca iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılımı sonucu oluşan
elektromanyetik alanlarla ilgili yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara,
(j) Kanun’da ve Yönetmelik’te öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya önlemleri
almadan atıkları toprağa verenlere,
(k) Kanun’un 9. maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip
edenlere, (d) bendi uyarınca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve
kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragrafı uyarınca sulak alanlar için
yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde
belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı davrananlara,

Ulaşım araçları için:
4.813 TL
İşyerleri ve atölyeler için:
16.082 TL
Fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü
için: 48.275 TL
4.007 TL
96.561 TL
80.465 TL

(e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara,
(m) Çevre yönetim birimini kurmayanlara,

402.385 TL

Çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan hizmet almayanlara,
(n) İçme ve kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve
yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara,
(o) Acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen usul ve esaslara uygun olarak hazırlamayan ve bu
plânların uygulanması için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanları bulundurmayanlar ile yerel,
bölgesel ve ulusal acil durum plânlarına uymayanlara,
(p) Malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara,
(r) Kanun’da ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı
olarak atık toplayan, taşıyan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönüşüm sağlayan,
tekrar kullanan veya bertaraf edenlere,

16.082 TL

24.123 TL

Bunları ithal edenlere,
(s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere,
(t) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara,
(u) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçişini
yapanlara,
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193.135 TL

48.275 TL
96.561 TL
90.000 TL’den 360.000 TL’ye
kadar
300.000 TL
1.000 TL
8.047.986 TL
8.047.986 TL

402.385 TL'den 4.023.983

(v) Kanun ve Yönetmeliklere aykırı olarak tehlikeli atıkları toplayan, ayıran, geçici ve ara depolama
yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, taşıyan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf eden ve ömrü
dolan tehlikeli atık bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara,
(y) Kanun ve yönetmeliklere aykırı olarak tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı üreten,
işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan ve satışa
sunanlara,
(cc) 11. maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlara ve/veya kurduğunu
belgeleyemeyenlere,
(ff) 11. madde uyarınca yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatçılar ve piyasaya sürenlerden bu
yükümlülüklere uymayanlara,

TL'ye kadar
402.385 TL'den 4.023.983
TL'ye kadar
20.000 TL
10.000 TL
5.000 TL

Bu yükümlülüğe konu ürünlerin satışına ve dağıtımına ilişkin düzenlemelere aykırı hareket edenlere

Belediyelerde;
• Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:
201.183 TL

(Geçici 4. maddenin 5. fıkrası) Atık su altyapı sistemlerinin ve katı atık bertaraf tesisleri kurma
yükümlülüğü verilen kurum ve kuruluşların, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde
yerine getirmemeleri halinde,

•

Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında
olanlarda: 120.707 TL

•

Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında
olanlarda: 80.465 TL

•

Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında
olanlarda: 40.223 TL

•

Organize Sanayi Bölgelerinde:
402.385 TL

•

Bunların dışında kalan endüstri
ve atıksu üreten her türlü tesiste:
241.424 TL

* (k), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezaları kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilir. Bu maddede öngörülen ceza
miktarlarını on katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
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