
2872 sayılı Çevre Kanununun
20 nci maddesinin

a) 1) Ek 4 üncü madde uyarınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt 
sahiplerine 1.250 Türk lirası, ancak aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı 
emisyona sebep olması durumunda motorlu taşıt sahibine 2.500 Türk lirası,

1250 TL                        
2.500 TL

6.275 TL                                        
12.557 TL

2) Taşıtın imalatında bulunan egzoz gazı emisyon kontrol sistemi olan katalitik 
konvertör/katalizör/dizel partikül filtresi olmadan kullanılan motorlu taşıt sahibine 1.250 
Türk lirası,

1.250 TL 6.275 TL                                                            

3) Egzoz Gazı Emisyon Yetki Belgesi bulunan ancak yetkilendirme sonrasında ilgili 
yönetmelikle düzenlenen şartları kaybettiği tespit edildiği halde ölçüme devam eden 
ve/veya tekniğine ve belirlenen kurallara aykırı ölçümler yapanlara 5.000 Türk lirası,

5.000 TL 25.115 TL

4) Bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen belge olmadan emisyon 
ölçümü yapanlara ve/veya belgelerde tahrifat yapanlara ve/veya sahte belge düzenleyenlere
diğer kanunlarda yazılı yaptırımlar saklı kalmak üzere 10.000 Türk lirası,                                
idari para cezası verilir

10.000 TL 50.241 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 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu 
tesislerde emisyon miktarları yönetmelikle belirlenen sınırları aşıyorsa 48.000 Türk Lirası 
idarî para cezası verilir. İzne tâbi tesisleri, aldıkları izin belgesinde veya yönetmeliklerde 
öngörülen önlemleri almadan veya yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlarına ve 
sınırlamalarına aykırı olarak işletenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir

24.000 TL                      
48.000 TL                      
24.000 TL      

293.188 TL                                       
586.415 TL                                                            293.188 

TL 

c) Hava kirliliği yönünden kurulması ve işletilmesi izne tâbi olmayan tesislerin işletilmesi 
sırasında yönetmelikle belirlenen standartlara aykırı emisyona neden olanlara 32.855 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. 

6.000 TL 73.243 TL

KOKUYA SEBEP OLAN VE ÖNLEM ALMAYAN 

TESİSLER  2023 YILI İTİBARİYLE 24.379 TL CEZAAİ 

MÜEYDE İLE KARŞI KARŞIYA KALIRLAR

Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine (Kokuya sebep olan emisyonların, yönetmelikle belirlenen
sınır değerlerin üzerinde çevreye verilmesi yasaktır. Kokuya sebep olanlar ve koku 
emisyonlarının önlenmesine ilişkin tedbirlerin alınmaması) aykırı davrananlara 2.000 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir.

2.000 TL 24.379 TL

Bu bendin birinci paragrafında öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde 
verilecek ceza toplu veya ferdî ısıtılan konutlarda her bağımsız bölüm için 300 Türk Lirasıdır. 
Bu cezai sorumluluk toplu ısıtılan konutlarda yöneticiye, ferdî ısıtılan konutlarda ise konutu 
kullanana aittir. 

300 TL 3.618 TL

48.000 TL 586.415 TL

96.000 TL 1.172.881 TL

12.000 TL 146.576 TL

4.000 TL 48.828 TL

600 TL 7.283 TL

10.000 TL 50.241 TL

15.000 TL 75.363 TL

ÇED KARARI ALMADAN İNŞAATA VE FAALİYETE 

BAŞLAYAN TESİSLERE  PROJE BEDELİNİN % 2'si, 

ÇED RAPORUNDA VERİLEN TAAHHÜTLERE 

UYMAYAN TESİSLERE  2023 YILI İTİBARİYLE 

122.127 TL CEZAYİ MÜEYEDE UYGULANIR

e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine başlamadan veya bu süreci tamamlamadan 
inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi oranında idarî 
para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle 
yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı 
davrananlara, her bir ihlal için 10.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

10.000 TL 122.127 TL

KURULMASI ZORUNLU OLAN ATIK ALIM, ÖN 

ARITMA, ARITMA VEYA BERTARAF TESİSLERİNİ 

KURMAYANLAR İLE KURUP DA 

ÇALIŞTIRMAYANLARA  733.036  TL CEZAYİ 

MÜEYEDE UYGULANIR

f) 11 inci maddeye göre kurulması zorunlu olan atık alım, ön arıtma, arıtma veya bertaraf 
tesislerini kurmayanlar ile kurup da çalıştırmayanlara 60.000 Türk Lirası idarî para cezası 
verilir.

60.000 TL 733.036 TL

BAKANLIĞIN VEYA DENETİMLE YETKİLİ DİĞER 

MERCİLERİN DENETİM ESNASINDA  

İSTEYECEKLERİ BİLGİ VE BELGELERİ TEMİN 

ETMEYEN VE 

TESİSE AİT TABS,JENERATÖR,ATIK YAĞ,PCB 

ENVANTERİ, BEKRA VS GİBİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

BULUNAN ANCAK SÖZ KONUSU BİLDİRİM VE 

BEYANLARINI YAPMAYAN TESİSLERE 2023 YILI 

İTİBARİYLE 73.243 TL CEZAYİ MÜEYEDE 

UYGULANIR

g) 12 nci maddede öngörülen  bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere
6.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

6.000 TL 73.243 TL

400 TL 4.839 TL

1.200 TL 14.613 TL

4.000 TL 48.828 TL

12.000 TL 146.576 TL

400 TL 2009.85 TL

100 TL 502.48 TL

10 TL 50.23 TL

30 TL 366.18 TL

6 TL 73.05 TL

100 KR 11.59 TL

200 TL 1004,92 TL

40 TL 200,99 TL

10 TL 50,23 TL

100 TL 502,48 TL

20 TL 100,50 TL

10 TL 50,23 TL

 h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre çıkarılan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan
veya standartlara aykırı şekilde gürültü ve titreşime neden olanlara, konutlar için 400 Türk 
Lirası, ulaşım araçları için 1.200 Türk Lirası, işyerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Lirası, 
fabrika, şantiye ve eğlence gürültüsü için 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

(ı) bendinin; 1) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, 
akaryakıt, sintine, slaç, slop, rafine ürün, yağlı atık vb.) tahliyesi veya deşarjı yapan 
tankerlerden, bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 400 Türk lirası, bin ilâ 
beşbin (dahil) groston arasında olanlara, bu miktar ve ilave her groston başına 100 Türk lirası, 
beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 Türk 
lirası, 

(ı) bendinin; 2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar 
için gros ton başına 30 Türk Lirası, bin ilâ beşbin (dahil) gros ton arasında olanlara bu miktar ve 
ilave her gros ton başına 6 Türk Lirası, beşbin gros tondan fazla olanlara ise, yukarıdaki 
miktarlar ve ilave her gros ton başına 100 Kuruş,

(ı) bendinin; 3) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, 
akaryakıt, yağlı atık vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve diğer deniz 
vasıtalarından bin grostona kadar olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin ilâ beşbin 
(dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 40 Türk
lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise, yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 10 
Türk lirası,

(ı) bendinin; 4) (Değişik:29/11/2018-7153/5 md.) Katı atık bırakan veya evsel atıksu deşarjı 
yapan diğer deniz araçlarından bin (dahil) grostona kadar olanlar için groston başına 100 
Türk lirası, bin ilâ beşbin (dahil) groston arasında olanlara bu miktar ve ilave her groston başına 
20 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston 
başına 10 Türk lirası,

(b) bendi için iki kat:

(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak:

(c) bendi için iki kat:

1/1/2023 – 31/12/2023 tarihleri arasında 
uygulanacak ceza

Groston başına*:

Kanundaki ceza miktarı

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.                               (Değişik paragraf:29/11/2018-7153/5 md.) 
Katı yakıtlar için bu Kanun kapsamında yapılan düzenlemelerle öngörülen;
1) Katı yakıt özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara; katı yakıtların 
depolanması,
taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 
10.000 Türk lirası,
2) Belgelerin veya izinlerin alınmaması durumunda 15.000 Türk lirası, idari para cezası verilirr.

TESİSE AİT ARAÇLARINA EMİSYON ÖLÇÜMÜ 

YAPTIRMAYAN FİRMALAR 2023 YILI İTİBARİYLE  

6.275 TL CEZAİ MÜEYDE İLE KARŞI KARŞIYA 

KALIRLAR

İZNE TABİ OLUPTA ÇEVRE İZNİ ALMAYAN TESİS 

2023 YILI İTİBARİYLE 293.188 TL ,İZNE TABİ OLUP  

HEM  İZİN ALMAYAN HEM DE EMİSYON SINIR 

DEĞERİNİ AŞAN TESİSLER 2023 YILI İTİBARİYLE  

586.415 TL ,İZNE TABİ OLUP  İZİN ALMIŞ FAKAT  

EMİSYON SINIR DEĞERİNİ AŞAN TESİSLER 2023 

YILI İTİBARİYLE  293.188 TL  , İZNE TABİ OLMAYIP 

EMİSYON SINIR DEĞERİNİ AŞAN TESİSLER 2023 

YILI İTİBARİYLE 73.243 TL  CEZAİ MÜEYDE İLE 

KARŞI KARŞIYA KALIRLAR

GÜNCEL AÇIKLAMA

STANDARTLARA AYKIRI ŞEKİLDE GÜRÜLTÜ VE 

TİTREŞİME NEDEN OLAN TESİSLER İLE 

YÖNETMELİKTE BELİRLENEN ÖNLEMLERİ 

ALMAYAN TESİSLERE 2023 YILI İTİBARİYLE 

146.576 TL CEZAYİ MÜEYEDE UYGULANIR

ÇEVRE  KANUNU UYARINCA CEZALAR

Groston başına*:

Groston başına*:

Groston başına*:



24.000 TL 299.188 TL

600 TL                                      7.283 TL                                         

(ı) bendinin yedinci paragrafı;Su ürünleri yetiştiriciliği faaliyetleri ile ilgili olarak bu Kanunun 
9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (h) bendine aykırı davrananlara 100.000 Türk lirasıidari 
para cezası verilir.

100.000 TL 303.630 TL          

RADYASYON YAYICI İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN VE 

ÖNLEM ALMAYAN  TESİSLERE 2023 YILI 

İTİBARİYLE 12.165 TL CEZAYİ MÜEYEDE 

UYGULANIR

i) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik 
hükümlerine(İyonlaştırıcı olmayan radyasyon yayılması ve yayılımı sonucu oluşan 
elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin 
önlenmemesi)  aykırı davrananlara 1.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

1.000 TL 12.165 TL

24.000 TL 293.188 TL

600 TL 7.283 TL

20.000 TL 244.315 TL

20.000 TL 244.315 TL

100.000 TL 1.221.763 TL

Dekar başına*:

20 TL 244,09 TL

Metreküp başına*:              
450 TL

1.366,34 TL

100.000 TL'DEN 300.000 TL'YE 
KADAR

910.891 TL

6.000 TL 73.243 TL

4.000 TL 48.828 TL

48.000 TL 586.415 TL

1.200 TL 14.613 TL

ACİL DURUM PLÂNLARINI YÖNETMELİKLE 

BELİRLENEN USÛL VE ESASLARA UYGUN OLARAK 

HAZIRLAMAYAN VE BU PLÂNLARIN 

UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ 

ALMAYAN, EKİP VE EKİPMANLARI 

BULUNDURMAYANLAR İLE YEREL, BÖLGESEL VE 

ULUSAL ACİL DURUM PLÂNLARINA UYMAYAN 

TESİSLERE  2023 YILI İTİBARİYLE 146.576  TL 

İDARİ PARA CEZASI VERİLİR 

o) Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen  acil durum plânlarını yönetmelikle belirlenen 
usûl 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 12.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

12.000 TL 146.576 TL

TEHLİKELİ ATIK 3.ŞAHIS MALİ MESULİYET 

SİGORTASINI YAPTIRMAYAN TESİSLERE 2023 YILI 

İTİBARİYLE 293.188 TL İDARİ PARA CEZASI 

VERİLİR 

 p) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortasını yaptırmayanlara
24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

24.000 TL 293.188 TL

300.000 TL 910.891 TL

s) Umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 1000 Türk Lirası 
idarî para cezası verilir.

1000 TL 3.036 TL

t) Tehlikeli atıkların her ne şekilde olursa olsun ülkeye girişini sağlayanlara ayrı ayrı 
2.000.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

2.000.000 TL 24.436.150 TL

u) Tehlikeli atıkları ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit 
geçişini yapanlara 2.000.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

2.000.000 TL 24.436.150 TL

100.000 TL den 1.221.763 TL

1.000.000 TL’ye kadar 12.218.044 TL

100.000 TL den 1.221.763 TL

1.000.000 TL’ye kadar 12.218.044 TL

YURT İÇİNDE PİYASAYA ARZ EDİLEN  EKLİ (1) 

SAYILI LİSTEDE YER ALAN ÜRÜNLERİN GERİ 

KAZANIM KATILIM PAYINI ÖDEMEDİĞİ TESPİT 

EDİLENLERE KATILIM PAYI TUTARININ %20 

FAZLASI İDARİ PARA CEZASI OLARAK VERİLİR.

z) (Ek:29/11/2018-7153/5 md. ) Bu Kanunun ek 11 inci maddesine aykırı olarak geri 
kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari 
para cezası olarak verilir.

%20 fazlası idari para cezası 
olarak verilir.

%20 fazlası idari para cezası olarak verilir.

DEPOZİTO KAPSAMINDAKİ AMBALAJLI 

ÜRÜNLERİN SATIŞINI GERÇEKLEŞTİREN SATIŞ 

NOKTALARI DEPOZİTO UYGULAMASI TOPLAMA 

SİSTEMİNE KATILIM SAĞLAMADIĞI TESPİT 

EDİLENLERE 225,40 TL İDARİ PARA UYGULANIR

aa) (Ek:29/11/2018-7153/5 md.)  Bu Kanunun ek 12 nci maddesine aykırı olarak depozito 
uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 Türk 
lirası idari para cezası verilir.

100 TL 502,48 TL

HER TÜRLÜ ATIKLARINI TEHLİKELİ,AMBALAJ, 

EVSEL , KONTAMİNE ATIKLAR DA DAHİL OLMAK 

ÜZERE TOPRAĞA VEREN VEYA GÖMEN  

TESİSLERE VE  TOPRAĞA KONTROLSÜZ ATIK 

DEŞARJI YAPAN TESİSLERE 2023 YILI İTİBARİYLE 

293.188 TL CEZAYİ MÜEYEDE UYGULANIR

n) Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca belirlenen koruma esaslarına aykırı olarak içme ve 
kullanma suyu koruma alanlarına, kaynağın kendisine ve bu kaynağı besleyen yerüstü ve 
yeraltı sularına, sulama ve drenaj kanallarına atık boşaltanlara 48.000 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Bu fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm 
için 1.200 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda 
konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye aittir.Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere 
aykırı olarak yapılan yapılar 3194 sayılı İmar Kanununda belirlenen esaslara göre yıktırılır.

v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara 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 100.000 Türk Lirasından 
1.000.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

2023 YILI İTİBARİYLE MEVZUATA AYKIRI OLARAK 

ANIZ YAKAN TESİSLERE DEKAR BAŞI  244,09 TL; 

MEVZUATA AYKIRI OLARAK DENİZ, 

AKARSU,GÖL,TARIM ALANI VB GİBİ 

ALANLARDAN KUM ÇAKIL VE BENZERİ 

MADDELERİ ALANLARA METREKÜP B AŞI 1366,34 

TL CEZAYİ MÜEYEDE UYGULANIR

ÇEVRE YÖNETİM BİRİMİ KURMAYAN TESİSLERE 

73.243  TL VE ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ 

ALMAYAN VEYA ÇEVRE GÖREVLİSİ 

BULUNDURMAYAN TESİSLERE 2023 YILI 

İTİBARİYLE48.828 TL  İDARİ PARA CEZASI VERİLİR

KORUMA ESASLARINA AYKIRI OLARAK İÇME VE 

KULLANMA SUYU KORUMA ALANLARINA, 

KAYNAĞIN KENDİSİNE VE BU KAYNAĞI BESLEYEN 

YERÜSTÜ VE YERALTI SULARINA, SULAMA VE 

DRENAJ KANALLARINA ATIK BOŞALTAN 

TESİSLERE 2023 YILI İTİBARİYLE 586.415 TL İDARİ 

PARA CEZASI VERİLİR 

 l) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine aykırı olarak anız yakanlara her dekar için 
20 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler
ile meskûn mahallerde işlenmesi durumunda ceza beş kat artırılır.Bu Kanunun ek 1 inci 
maddesinin (d) bendi uyarınca tespit edilen esaslara aykırı olarak ülkenin egemenlik 
alanlarındaki denizlerden ve kazasına tâbi olan deniz yetki alanlarından, akarsular ve 
göller ile tarım alanlarından belirlenen esaslara aykırı olarak kum, çakıl ve benzeri 
maddeleri alanlara metreküp başına 450 Türk Lirası idarî para cezası verilir. 

m) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 6.000 
Türk Lirası, çevre görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş firmalardan 
hizmet almayanlara 4.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

UYGUN TEHLİKELİ ATIK GEÇİCİ DEPOLAMA 

SAHASI BULUNMAYAN VEYA TEHLİKELİ ATIK 

GEÇİCİ DEPOLAMA SAHALARI YÖNETMELİKTE 

YER ALAN ŞARTLARA UYMAYAN TESİSLERE VE 

TEHLİKELİ ATIKLARINI  İZİNSİZ OLARAK 

YAKMA,GÖMME GİBİ İŞLEMLERE TABİ TUTARAK 

BERTARAFINI SAĞLAYAN TESİSLERE 2023 YILI 

İTİBARİ İLE 1.221.763 TL'DEN12.218.944 TL'YE 

KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR

r) Bu Kanunda 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 90.000-300.000 Türk Lirası, ithal 
edenlere 300.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

YÖNETMELİKTE YER ALAN ŞARTLARA UYMADAN 

TÜM ATIKLARINI MEVZUATA AYKIRI 

DEPOLAYAN,TEKRAR KULLANAN,BERTARAF 

EDEN   TESİSLERE 2023 YILI İTİBARİ İLE 122.580-

490.320 TL, ithal edenlere 910.891 TL İDARİ PARA 

CEZASI UYGULANIR

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin olanlar dışındaki ceza miktarları

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin ceza miktarı

k) Bu Kanunun 9 uncu 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 usûl ve 
esaslarına aykırı davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara aykırı 
davrananlara 20.000 Türk Lirası, (e) bendinin birinci paragrafına aykırı davrananlara 100.000 
Türk Lirası idarî para cezası verilir.

(ı) bendinin altıncı paragrafı: bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere aykırı 
olarak ülkenin egemenlik alanındaki denizlere ve yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki 
alanlarına, içme ve kullanma suyu sağlama amacına yönelik olmayan sulara atık 
boşaltanlara 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir. Yukarıda öngörülen fiilin konutlarla 
ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk Lirası idarî para 
cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise 
yöneticiye aittir.                                                                

j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara aykırı olarak veya 
önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 24.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.
Bu  fiilin konutlarla ilgili olarak işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 600 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, 
diğer konutlarda ise yöneticiye aittir. 

DENİZLERE VE YARGILAMA YETKİSİNE TÂBİ OLAN 

DENİZ YETKİ ALANLARINA, İÇME VE KULLANMA 

SUYU SAĞLAMA AMACINA YÖNELİK OLMAYAN 

SULARA ATIK BOŞALTAN TESİSLERE 2023 YILI 

İTİBARİYLE 293.188 TL CEZAYİ MÜEYEDE 

UYGULANIR

90.000 TL'DEN 360.000 TL'YE 
KADAR                       

300.000 TL

273.267 TL'DEN 490.320 TL'YE KADAR             
1.093.070 TL'YE KADAR

TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE BU KİMYASALLARI 

İÇEREN EŞYAYI MEVZUATA AYKIRI OLARAK 

TAŞIYAN,DEPOLAYAN,ÜRETEN,İŞLEYEN,SATAN..V

B İŞLEMLERİNİ YAPAN TESİSLERE 2022 YILI 

İTİBARİ İLE  1.221.763 TL'DEN12.218.944 TL'YE 

KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR

y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasalları içeren eşyayı bu Kanunda ve ilgili 
yönetmeliklerde belirtilen usûl ve esaslara, yasak ve sınırlamalara aykırı olarak üreten, 
işleyen, ithal ve ihraç eden, taşıyan, depolayan, kullanan, ambalajlayan, etiketleyen, satan 
ve satışa sunanlara, 100.000 Türk Lirasından 1.000.000 Türk Lirasına kadar idarî para cezası 
verilir.



Metrekare başına*              
15,16 TL

Metrekare başına*                                
50,23 TL

3.000 TL'DEN 30.000 TL'YE 
KADAR

9.108.TL'DEN 91.089 TL'YE KADAR

bb) Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik 
edene; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen 
temsilciye ve/veya ithalatçıya 15.000 Türk lirası,

15.000 TL 45.544 TL

GEKAPTA BELİRLENEN USUL VE ESASLARA 

UYMAYAN  TESİSLERE 2023 YILI İTİBARİ İLE  4.554 

TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.
bb) Geri kazanım katılım payına ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara 1.500 Türk lirası 1.500 TL 4.554 TL

SIFIR ATIK YÖNETİMİ KURMAYAN VEYA 

KURDUĞUNU BELGELEMEYEN  TESİSLERE 2023 

YILI İTİBARİ İLE  60.726 TL İDARİ PARA CEZASI 

UYGULANIR.

cc) (Ek:24/12/2020-7261/17 md.) 11 inci maddede belirlenen sıfır atık yönetim sistemini 
kurmayanlara ve/veya kurduğunu belgeleyemeyenlere 20.000 Türk lirası idari para cezası 
verilir.

20.000 TL 60.726 TL

çç)Sera gazı emisyonu izleme planını sunmayanlara veya süresi içerisinde 
güncellemeyenlere 24.000 Türk lirası 

24.000 TL 72.871 TL

çç)Doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlara 36.000 Türk 
lirasıidari para cezası verilir.

36.000 TL 109.307 TL

YETKİ BELGESİ BULUNMAKSIZIN MOTOR YAĞI 

DEĞİŞİMİ YAPAN TESİSLERE 2023 YILI İTİBARİ İLE  

30.363 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.

dd) (Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 15 inci madde uyarınca yetki belgesi bulunmaksızın 
motor yağı değişimi yapan işletmelere altmış gün içinde yetki belgesi alınması için yazılı 
ihtarda bulunulur. Yazılı ihtara rağmen yetki belgesi bulunmaksızın motor yağı değişimi 
yapan işletmelere 10.000 Türk lirası (13.620 TL) idari para cezası verilir.

10.000 TL 30.363 TL

ee)Depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 Türk lirası (27.240 TL), satış 
noktaları dâhil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının 
her metrekaresi için 15,16 Türk lirası idari para cezası verilir.

20.000 TL 60.726 TL

Metrekare başına*              
15,16 TL

Metrekare başına*                                
46,04 TL

Metrekare başına*              
100 TL

Metrekare başına*                                
303,63 TL

ff)(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) 11 inci madde uyarınca yükümlülük getirilen üreticiler, 
ithalatçılar ve piyasaya sürenlerden bu yükümlülüklere uymayanlara 10.000 Türk lirası, 
bu yükümlülüğe konu ürünlerin satışına ve dağıtımına ilişkin düzenlemelere aykırı hareket 
edenlere ise 5.000 Türk lirası  idari para cezası verilir.

10.000 TL                      
5.000 TL

30.363 TL                                        
15.181 TL            

ÇEVRE ETİKET SİSTEMİ USUL VE ESASLARA 

UYMAYAN TESİSLERE 2023 YILI İTİBARİ İLE 

910.891 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANIR.

gg)(Ek:24/12/2020-7261/17 md.)  Ek 14 üncü maddenin ikinci fıkrasına aykırı faaliyette 
bulunanlara 300.000 Türk lirası  idari para cezası verilir.(5)

300.000 TL 910.891 TL

ğğ)(Ek:10/6/2022-7410/5 md.) Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi söküm, yat limanı 
gibi kıyı tesisi yönetimlerinin; bu Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkarılan yönetmeliklere 
aykırı olarak, kendi yönetim sahaları içerisinde meydana gelen kirliliği yetkili mercilere 
bildirmemesi halinde kıyı tesis yönetimlerine 25.000 Türk lirası; deniz çöpleri, atıklar ve 
atıksuların toplanması ve yönetimine ilişkin gerekli tedbirleri almaması halinde bu 
yönetimlere 25.000 Türk lirasından 100.000 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.  Bu 
bentte yer alan idari para cezaları, balıkçı barınaklarına üçte bir oranında uygulanır.

25.000 TL                      
100.000 TL

55.732. TL                                       
222.930 TL

                     200 TL                                            445,86 TL

25 TL 55,73 TL

5 TL 11,15 TL

ıı)Günlük 1 kilogram veya daha az tıbbi atık üreten sağlık kuruluşlarından, tıbbi atıklarını 
bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak 
biriktiren, sınıflandıran, depolayan, taşıyan, ambalajlayan ve bertaraf edenlere 10.000 
Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

10.000 TL 22.933 TL

İmar kirliliğine neden olma

Çevrenin taksirle kirletilmesi

Groston başına*:

hh)(Ek:10/6/2022-7410/5 md.) Taraf olunan uluslararası sözleşmelerde ve ilgili 
yönetmeliklerde belirlenen kükürt oranından daha fazla kükürt içeren akaryakıtı denizcili
yakıtı olarak kullanan gemi ve diğer deniz vasıtalarından bin (dâhil) grostona kadar 
olanlar için groston başına 200 Türk lirası, bin ilâ beşbin (dâhil) groston arasında olanlara 
bu miktar ve ilave her groston başına 25 Türk lirası, beşbin grostondan fazla olanlara ise, 
yukarıdaki miktarlar ve ilave her groston başına 5 Türk lirası idari para cezası verilir.

ee)Depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlama yükümlülüğünü ve şartlarını 
yerine getirmeyen satış noktalarına satış alanının her metrekaresi için 100 Türk lirası idari 
para cezası verilir.

(Ek:24/12/2020-7261/17 md.) Ek 11 inci ve ek 12 

nci maddelerde tanımlı depozito uygulamalarına 

yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara 

aykırı olarak;

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. 

(4) Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden 
olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıklarla ilgili olarak işlenmesi hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. 

(3) Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır. 

(2) Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 181. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. 

Çevrenin kasten kirletilmesi

TÜRK CEZA KANUNU UYARINCA ÇEVREYE İLİŞKİN CEZALAR

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar plânına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası 
düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar. 

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde uygulanır. 

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. 

MADDE 184. - (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

bb) 1) Plastik poşetleri ek 13 üncü maddeye aykırı olarak ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça 
belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına 

depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 Türk lirası,elektronik 
ortamda satış yapanlara ise 3.000 Türk lirasından  30.000 Türk lirasına  kadar,

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara 

veya sınırlamalara aykırı olarak tespit edilenlere 

2023 yılında idari para cezası uygulanır.

MADDE 183. - (1) İlgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine elverişli bir şekilde gürültüye neden olan kişi, iki aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para 
cezası ile cezalandırılır.

Gürültüye neden olma

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık 
veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya 
havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.


