
12 Haz�ran 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31509

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında çevren�n

korunması �ç�n tes�s veya faal�yetlere gerçekleşt�r�lecek denet�mlere, denet�m yapacak personel�n n�tel�kler�ne,
�hlaller�n tesp�t�ne ve �dar� yaptırım uygulamalarına �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k;
a) Türk�ye Cumhur�yet� sınırları �çer�s�nde kalan serbest ve münhasır ekonom�k bölgeler dâh�l tüm kara

alanlarında, ülken�n egemenl�k alanlarındak� den�zlerde ve yargılama yetk�s�ne tab� olan den�z yetk� alanlarında ve
bunlarla bağlantılı sularda, tab�� veya sun� göller ve baraj göller� �le akarsularda 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca
yapılacak çevre denet�mler�ne ve uygulanacak �dar� yaptırımlara �l�şk�n usul ve esaslar �le yürütülecek �ş ve �şlemler�,

b) 3/3/2005 tar�hl� ve 5312 sayılı Den�z Çevres�n�n Petrol ve D�ğer Zararlı Maddelerle K�rlenmes�nde Ac�l
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazm�n� Esaslarına Da�r Kanun uyarınca Bakanlığın görev ve yetk�ler�
kapsamında kalan denet�mlere �l�şk�n usul ve esaslar �le yürütülecek �ş ve �şlemler�,

c) Çevre denetç�s�n�n n�tel�kler�n�,
ç) Faal�yet veya tes�s sah�pler�n�n yükümlülükler�n�,
d) Denet�m �le �lg�l� b�r�mler�n görev ve yetk�s�n�,
e) Çevre gönüllüsünün n�tel�k ve görevler�n�,
kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k; asker� �şyerler�, asker� bölgeler ve tatb�katların denet�m�nde, 2/7/2018 tar�hl� ve 702 sayılı

Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşk�lat ve Görevler� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname uyarınca Nükleer Düzenleme Kurumunun yetk� alanına g�ren konular �le 20/6/2012 tar�hl� ve
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu kapsamında yer alan konuların denet�m�nde uygulanmaz.

(3) Bu madden�n �k�nc� fıkrasında bel�rt�len konularda, �lg�l� kurumun oluşab�lecek r�sklere karşı gerekl�
tedb�rler� alması kaydıyla Bakanlık ve �lg�l� kurumlar arasında b�r protokol yapılarak ortak denet�m yapılab�l�r.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 12 nc�, 15 �nc�, 24 üncü, 25

�nc�, ek 3 üncü, ek 5 �nc� ve ek 7 nc� maddeler� �le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 103 üncü, 104 üncü, 109 uncu ve 508
�nc� maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakan: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanını,
b) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
c) B�rleş�k çevre denet�m�: Tes�s veya faal�yetler�n çalışmalarının 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna

dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuata uygunluğunun b�r arada ele alındığı çevre denet�mler�n�,
ç) Çevre b�lg� s�stemler�: Kanunda tanımlı yükümlülükler�n uygulanması, �zlenmes� veya denetlenmes�ne

yönel�k Bakanlıkça oluşturulmuş yazılımları,
d) Çevre b�r�m�: Bakanlık ve İl Müdürlükler�n�n, Kanun kapsamında �ş ve �şlemler�n� yürüten tekn�k

b�r�mler�n�,
e) Çevre denetç�s�: Çevre b�r�mler�nde görev alan ve 9 uncu maddede bel�rt�len şartları taşıyan k�ş�y�,
f) Çevre denetç�s� adayı: Çevre b�r�mler�nde görev alan ve çevre denetç�s� olmak amacıyla denet�m

faal�yetler�ne katılan k�ş�y�,
g) Çevre denet�m ek�b�: Çevre denet�m�n� gerçekleşt�rmek üzere 8 �nc� madde hükümler� uyarınca oluşturulan

denet�m ek�b�n�,
ğ) Çevre denet�m�: Tes�s veya faal�yetler�n 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe

konulan mevzuata uygunluğunu kontrol etmek �ç�n, tes�s veya faal�yetlere �l�şk�n b�lg�ler�n tarafsız b�r şek�lde
toplanmasını, değerlend�r�lmes�n�, tesp�tler�n tutanak altına alınmasını, gerekt�ğ�nde rapor hal�ne get�r�lmes�n� ve
uygunsuzluk hal�nde �dar� yaptırım kararını verme �le yetk�lend�r�lm�ş makama b�ld�r�lmes�n�,

h) Çevre gönüllüsü: Bakanlıkça, uygun n�tel�klere sah�p k�ş�ler arasından seç�len ve 2872 sayılı Çevre Kanunu
ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelere aykırı faal�yetler� Bakanlığa b�ld�ren k�ş�y�,



ı) Çevresel r�sk değerlend�rmes�: Tes�s veya faal�yetler�n çevre ve �nsan sağlığı üzer�ndek� potans�yel etk�s� �le
denet�m sıklığını yansıtan ve r�sk değerlend�rme yöntem� �le bel�rlenen sınıflandırmayı,

�) Denet�m planı: Denet�m otor�tes�n�n öncel�kler� �le hedefler�n� bel�rleyen ve denet�m programlarını �çeren
stratej�k dokümanı,

j) Den�z k�rl�l�ğ� denetç�s�: Gem�lerden kaynaklanan den�z k�rl�l�ğ�n�n kontrolünde görevlend�r�lecek olan ve
n�tel�kler� Bakanlıkça bel�rlenen den�z k�rl�l�ğ� denet�m personel�n�,

k) Den�z k�rl�l�ğ� denet�m ek�b�: İk� veya daha fazla den�z k�rl�l�ğ� denetç�s�nden oluşan ve Bakanlıkça yetk�
ver�lm�ş kurum ve merc�ler�n yetk�l� makamı tarafından görevlend�r�len denet�m ek�b�n�,

l) E-denet�m s�stem�: Çevre denet�m süreçler�n�n yürütüldüğü yazılımları �çeren s�stem�,
m) Gem�: Kullanma amacı ne olursa olsun, den�zde ve �ç sularda kürekten başka b�r aygıtla yola çıkab�len tüm

den�z araçlarını, hava yastıklı tekneler�, h�drof�l botlar, platformlar ve den�zaltılar g�b� her türlü yapı ve t�ptek� tekney�,
n) İhlal: 2872 sayılı Çevre Kanununda ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len yasaklara, standartlara ve yükümlülüklere

aykırılığı,
o) İl Müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlükler�n�,
ö) Kanun: 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununu,
p) Konu bazlı çevre denet�m�: Tes�s veya faal�yetler�n, 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak

yürürlüğe konulan mevzuattan en az b�r�ne uygunluğunun ele alındığı çevre denet�mler�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev, Yetk� ve Yükümlülükler

Denet�me tab� tes�sler veya faal�yetler
MADDE 5 – (1) Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamına g�ren her türlü k�rl�l�k kaynağı, �hlal, tes�s ve

faal�yetler denet�me tab�d�r.
Denet�me tab� tes�sler�n veya faal�yetler�n yükümlülükler�
MADDE 6 – (1) Denet�me tab� tes�s veya faal�yetler;
a) Denet�m sırasında çevre denetç�s�n�n veya den�z k�rl�l�ğ� denetç�s�n�n tes�s veya faal�yet sahalarına

g�rmes�n�, güvenl�ğ�n� ve denet�m �ç�n gerekl� görülen personel �le her türlü ek�pmanı sağlamakla,
b) İlg�l� mevzuat kapsamında gerekl� ölçüm ve anal�zler�, Bakanlığa ya da Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş özel

veya kamu kurum ve kuruluşlarının laboratuvarlarına yaptırmakla, ölçüm ve anal�zler�n g�derler�n� karşılamakla,
c) Çevre denetç�s�n�n veya den�z k�rl�l�ğ� denetç�s�n�n gerekl� gördüğü hallerde ve/veya �t�raz durumunda talep

ed�len ölçüm ve anal�zler�n g�derler�n� karşılamakla,
ç) Denet�mle �lg�l� �sten�len b�lg� ve belgeler� talep ed�len sürede eks�ks�z olarak sağlamakla,
yükümlüdür.
Yetk�l� b�r�mler
MADDE 7 – (1) Bakanlığın tes�s veya faal�yetler� denetlemekle yetk�l� b�r�mler�; Çevresel Etk�

Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğü, Çevre Yönet�m� Genel Müdürlüğü, Tab�at Varlıklarını Koruma
Genel Müdürlüğü �le İl Müdürlükler�d�r.

(2) 21/10/2006 tar�hl� ve 26326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Den�z Çevres�n�n Petrol ve D�ğer Zararlı
Maddelerle K�rlenmes�nde Ac�l Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazm�n� Esaslarına Da�r Kanunun Uygulama
Yönetmel�ğ�n�n 23 üncü maddes�n�n üçüncü fıkrası �le anılan Yönetmel�ğ�n 54 üncü maddes�n�n b�r�nc�, �k�nc� ve
üçüncü fıkralarında bel�rt�len hususlarda Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğü �le İl
Müdürlükler� denet�m yapmaya yetk�l�d�r.

(3) Çevre mevzuatının yetk�l� kıldığı kurum ve merc�ler�n denet�m yetk�ler� saklıdır.
Çevre denet�m ek�b�n�n görevlend�r�lmes�
MADDE 8 – (1) Bakanlık merkez veya taşra teşk�latında denet�m görev�n�n yapılması �ç�n denet�mle yetk�l�

b�r�m�n en üst am�r� tarafından çevre denet�m ek�b� görevlend�r�l�r.
(2) Çevre denet�m ek�b�, dördüncü fıkrada bel�rt�len denet�mler har�ç olmak üzere, en az �k� çevre

denetç�s�nden oluşur.
(3) Çevre denet�m ek�b�ne çevre denetç�s� adayları da dâh�l ed�leb�l�r. Çevre denet�m ek�b�nde yer alan çevre

denetç�s� adayları denet�m tutanağını gözlemc� olarak �mzalar.
(4) Kanunun ek 1 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� �le ek 11, ek 12 ve ek 13 üncü maddeler�

kapsamında yapılan denet�mlerde, 13/1/2005 tar�hl� ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Isınmadan
Kaynaklanan Hava K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� kapsamında yapılan yakıt denet�mler�nde, 10/9/2014 tar�hl� ve
29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� kapsamında yer almayan hayvansal atık
ş�kâyetler� �ç�n yapılan denet�mlerde ve 19/7/2013 tar�hl� ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koku
Oluşturan Em�syonların Kontrolü Hakkında Yönetmel�k, 4/6/2010 tar�hl� ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Çevresel Gürültünün Değerlend�r�lmes� ve Yönet�m� Yönetmel�ğ�, 11/3/2017 tar�hl� ve 30004 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Em�syonu Kontrolü Yönetmel�ğ� �le 10/10/2009 tar�hl� ve 27372 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ� Kontrolü Yönetmel�ğ� Numune Alma ve Anal�z Metodları Tebl�ğ� kapsamında



yapılan denet�mlerde; çevre denet�m ek�b�, ek�pte en az b�r çevre denetç�s� bulunması kaydıyla çevre b�r�mler�nde
tekn�ker olarak görevl� olan çevre denetç�s� eğ�t�m� almış personelden oluşturulab�l�r.

(5) Bakanlıkça yetk� ver�lm�ş kurum ve merc�ler, yetk� devr� kapsamında Bakanlıkça bel�rlenm�ş olan n�tel�k
ve koşullara uygun denet�m ek�b� ve personel� �le denet�mler� yürütürler.

Çevre denetç�s�nde aranacak n�tel�kler
MADDE 9 – (1) Çevre denetç�s� olmak �ç�n;
a) Bakanlık ve İl Müdürlüğünün çevre b�r�mler�nde görev almak,
b) Ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık veya fen fakülteler�nden mezun olmak,
c) Kapsamı Bakanlıkça bel�rlenen çevre denetç�s� eğ�t�m�n� tamamlamış olmak,
ç) Çevre mevzuatı kapsamında en az on beş çevre denet�m�ne çevre denetç�s� adayı olarak katılmak,
zorunludur.
Çevre denet�m ek�b�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Çevre denet�m ek�b�n�n görev, yetk� ve sorumlulukları şunlardır:
a) Denetlenecek tes�s veya faal�yet�n proses�, ürünler� ve h�zmetler�ne da�r bulgular �le daha önce yapılan

denet�mlerden elde ed�len bulguları toplamak ve bunları değerlend�rmek.
b) Denet�m mahall�ne, özell�kle �hbar, ş�kâyet ya da k�rl�l�ğ�n ve/veya bozulmanın görüldüğü durumlarda en

ser� şek�lde ulaşmak.
c) Denet�m sırasında gerekl� gözlem ve tesp�tler� yapmak, b�lg� ve belgeler� değerlend�rmek.
ç) Çevre mevzuatı çerçeves�nde denet�m� gerçekleşt�rmek ve çevre k�rl�l�ğ�n� ve/veya �hlal� bel�rlemek.
d) Gerekl� görülmes� hâl�nde; ölçüm ek�pmanı bulunması durumunda ölçüm yapmak, ölçüm ek�pmanının

olmaması veya yeterl� olmaması durumunda �lg�l� mevzuatta bel�rt�len esaslar çerçeves�nde ölçümler/anal�zler �ç�n
numune almak ya da aldırmak.

e) Eğer mümkün �se; �hlal� fotoğraf, v�deo çek�m�, hava fotoğrafı veya uydu görüntüsü �le bel�rlemek.
f) Denet�m�n b�t�m�nde çevre denet�m tutanağını düzenlemek.
g) Gerekt�ğ�nde mahall�n mülk� �dar� am�r�nden kolluk kuvvet� görevlend�r�lmes�n� talep etmek.
ğ) 18 �nc� madde kapsamında denet�m raporu hazırlamak ve �lg�l�lere göndermek.
h) İhlal tesp�t ed�lmes� hal�nde uygulanması öngörülen �dar� yaptırımı; çevre denet�m tutanağını, varsa

fotoğraf/v�deo kayıtlarını, hava fotoğraflarını, uydu görüntüler�n�, numunelere �l�şk�n anal�z sonuçlarını �lg�l�
dokümanlar �le b�rl�kte bağlı bulunduğu �darî yaptırım kararı vermeye yetk�l� makama/am�rlere sunmak.

(2) Çevre denet�m ek�b�nde yer alan çevre denetç�ler�; eşler�ne, �k�nc� dereceye kadar (bu derece dâh�l) kan ve
sıhrî hısımlarına a�t veya bunların yönet�mler� altındak� ya da kend�ler�n�n veya bunların ortağı bulundukları tes�s veya
faal�yetlere denet�m yapamazlar.

Çevre denetç�s� k�ml�k kartı
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n 9 uncu maddes�nde yer alan koşulları sağlayan Bakanlık merkez ve taşra

teşk�latı personel� �ç�n şekl� ve �çer�ğ� Bakanlıkça bel�rlenecek çevre denetç�s� k�ml�k kartı düzenlen�r.
(2) Bakanlık ve İl Müdürlüğünün çevre b�r�mler�nde görev alan personelde mevcut olan çevre denetç�s� k�ml�k

kartları geçerl�d�r.
(3) Denet�m görev�nden herhang� b�r nedenle süres�z ayrılanlar, çevre denetç�s� k�ml�k kartlarını Bakanlığa

gönder�lmek üzere İl Müdürlükler�ne tesl�m eder.
(4) Görev yer� değ�şen çevre denetç�ler�, atandıkları İl Müdürlükler�nde denetç� kartlarını denet�m görevler�

devam ett�ğ� sürece kullanab�l�rler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Denet�m İlkeler�
Planlı denet�mler
MADDE 12 – (1) Tes�s veya faal�yetler�n çevre üzer�ndek� potans�yel etk�ler�n�n r�sk değerlend�rme yöntem�

�le sınıflandırıldığı ve denet�m sıklığının bel�rlend�ğ� çevre denet�m planları, Bakanlık ve İl Müdürlükler�n�n �şb�rl�ğ�
�le hazırlanır. Bu planlar ulusal, bölgesel veya �l ölçeğ�nde yıllık olarak veya �sten�len per�yotta oluşturulab�l�r ve
gerekt�ğ�nde değ�şt�r�leb�l�r.

(2) Çevre denet�m planları;
a) Plana alınan tes�s veya faal�yetler�n çevresel r�sk değerlend�rme b�lg�ler�n�,
b) Çevre b�r�m� ve denet�m altyapısı b�lg�s�n�,
c) Yıllık b�rleş�k çevre denet�m programını,
ç) Çevresel r�sk değerlend�rme esaslı hazırlanmış programı,
d) Ş�kâyet, kaza, �hbar, uygunsuzluk ve �z�n verme amacı g�b� durumlarda yapılan rut�n olmayan denet�mler�n

usulünü,
�çer�r.
(3) Bakanlığın merkez ve taşra teşk�latınca b�rleş�k denet�m gerçekleşt�r�lecek tes�s veya faal�yetler �ç�n yıllık

b�rleş�k çevre denet�m programı; Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğü ve İl
Müdürlükler�n�n �şb�rl�ğ� �le b�r öncek� yılın Aralık ayında hazırlanır ve Bakan tarafından onaylanarak yürürlüğe g�rer.



(4) Çevresel r�sk değerlend�rme esaslı çevre denet�m programları �le �ht�yaç duyulan d�ğer denet�m
programları, konu bazlı çevre denet�m�n�n yanı sıra b�rleş�k çevre denet�mler� olarak da gerçekleşt�r�leb�l�r.

(5) Bakanlık ve Bakanlığın yetk� verd�ğ� kurum ve merc�ler, denet�mler� kend�ler�n�n bel�rled�ğ� programlar
çerçeves�nde yetk� konularına göre konu bazlı olarak gerçekleşt�r�rler.

Plansız denet�mler
MADDE 13 – (1) Kaza ya da olay g�b� durumlarda veya gerek görüldüğü hallerde yapılan an� denet�mler �le

ş�kâyet ve �hbar denet�mler�, denet�m planına bağlı olmaksızın b�rleş�k ya da konu bazlı çevre denet�m� olarak yapılır.
(2) Bakanlık veya İl Müdürlükler�ne b�ld�r�len ş�kâyetler, 9/10/2003 tar�hl� ve 4982 sayılı B�lg� Ed�nme Hakkı

Kanunu �le 1/11/1984 tar�hl� ve 3071 sayılı D�lekçe Hakkının Kullanılmasına Da�r Kanuna uygun olması şartıyla
değerlend�rmeye alınır ve ş�kâyet konusunun Çevre Kanunu kapsamında olması hal�nde denet�m gerçekleşt�r�l�r. İhbar
durumunda �se �hbar konusunun Çevre Kanunu kapsamında olması hal�nde denet�m gerçekleşt�r�l�r.

B�ld�r�m
MADDE 14 – (1) Yıllık b�rleş�k çevre denet�m programına alınan tes�s veya faal�yetlere, denet�m tar�h�nden

en az on �ş günü önces�nde yıllık denet�m programına alındıkları b�ld�r�l�r.
(2) Yıllık b�rleş�k çevre denet�m programı dışında yapılan denet�mler�n haberl� yapılması zorunlu değ�ld�r.
Denet�m sonuçlarının değerlend�r�lmes�
MADDE 15 – (1) Denet�m faal�yetler� yıllık olarak değerlend�r�l�r ve Bakanlıkça hazırlanan yıllık faal�yet

raporları halkın er�ş�m�ne açılır.
(2) Yetk� devr� yapılan kurum ve merc�ler tarafından Kanuna göre yapılan tüm çevre denet�mler�ne da�r

b�lg�ler, ceza �le sonuçlanıp sonuçlanmamasına bakılmaksızın Bakanlıkça bel�rlenen şek�lde Bakanlığa b�ld�r�l�r.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çevre Denet�m Usul ve Esasları
Çevre denet�m tutanağı
MADDE 16 – (1) Bakanlık merkez ve taşra teşk�latında görevlend�r�len çevre denet�m ek�b� tarafından

yapılan denet�m ve �ncelemeler sonucunda;
a) Çevre denet�mler�nde Ek-1’de yer alan çevre denet�m tutanağı düzenlen�r.
b) Egzoz gazı em�syon kontrolü �ç�n yapılan taşıt denet�mler�nde, Egzoz Gazı Em�syonu Kontrolü

Yönetmel�ğ� ek�nde yer alan egzoz gazı em�syon denet�m tutanağı kullanılır.
c) Çevre denet�m tutanağı, e-denet�m s�stem� üzer�nde hazırlanarak denet�m ek�b� tarafından elektron�k �mza

ya da mob�l �mza �le �mzalanır.
ç) E-denet�m s�stem�n�n kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda her nüshası arasına karbon kâğıdı

konulan ya da kend�l�ğ�nden karbonlu matbu çevre denet�m tutanağı, mürekkepl� veya tükenmez kalemle en az üç
nüsha hal�nde hazırlanır ve denet�m ek�b� tarafından �mzalanır. İmzalı çevre denet�m tutanağı e-denet�m s�stem�ne
kayded�l�r.

d) Tes�s veya faal�yetlere yapılan saha denet�mler�nde çevre denet�m tutanağı yer�nde düzenlen�r.
e) Matbu çevre denet�m tutanağı kullanılarak yapılan saha denet�mler�nde, talep ed�lmes� hal�nde tutanağın b�r

nüshası denet�me tab� olan sorumlu k�ş�ye ver�l�r. E-denet�m s�stem� �le hazırlanan �mzalı çevre denet�m tutanakları,
talep ed�lmes� hal�nde denet�me tab� olan sorumlu k�ş�n�n beyan edeceğ� e-posta adres�ne gönder�l�r.

(2) Bakanlık b�r�mler� ya da d�ğer kurum ve kuruluşlarla ortak yapılacak çevre denet�mler�nde çevre denet�m
tutanaklarını denet�me katılan d�ğer görevl�ler de �mzalar.

(3) Bakanlıkça yetk� ver�lm�ş kurum ve merc�ler�n kullanacağı çevre denet�m tutanağı formatı ve kullanım
şekl� kend�ler� tarafından bel�rlen�r. Bel�rlenecek formatta düzenlenecek çevre denet�m tutanağında denetlenen gerçek
k�ş� �se; adı soyadı, adres�, Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarası, Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı değ�lse pasaport
numarası ve yabancı k�ml�k numarası, tüzel k�ş� �se; unvanı, verg� da�res�, verg� s�c�l numarası, adres�, kanunî
tems�lc�s�n�n adı soyadı ve Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k numarası b�lg�ler�n�n, Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı değ�lse
pasaport numarası veya yabancı k�ml�k numarasının yer alması zorunludur.

İhlal�n tesp�t�
MADDE 17 – (1) Kanunda bel�rt�len �hlaller�n bel�rlenmes�nde çevre denet�m tutanağı kullanılır. İhlal

tesp�t�nde çevre b�lg� s�stemler�, fotoğraf, hava fotoğrafı, kamera, uydu görüntüler� ve d�ğer tekn�k c�hazlardan
yararlanılab�l�r.

(2) Saha denet�mler� har�c�nde;
a) Çevre b�lg� s�stemler� �le yapılan tesp�tler�n denet�m ek�b� tarafından �hlal� �şleyen�n ve �hlal�n tesp�t� �ç�n

yeterl� bulunması hal�nde çevre denet�m tutanakları bu b�lg�lere dayandırılarak düzenleneb�l�r.
b) Resm� yazı �le denet�m ek�b�ne �nt�kal eden �hlal b�ld�r�mler�nde, olayın mah�yet� neden� �le �hlal�n tekrar

yer�nde tesp�t�n�n mümkün olmadığı durumlarda, b�ld�r�len b�lg� ve belgeler�n denet�m ek�b� tarafından �hlal� �şleyen�n
ve �hlal�n tesp�t� �ç�n yeterl� bulunması hal�nde çevre denet�m tutanakları bu b�lg�lere dayandırılarak düzenleneb�l�r.

(3) İhlal tesp�t� �le bu �hlaller� gerçekleşt�renler�n tesp�t�n�n aynı anda yapılmasının mümkün olmadığı
durumlarda yapılan tesp�tler �ç�n gerçek k�ş� çevre denet�m tutanağı k�ş� b�lg�ler� boş bırakılarak düzenlen�r. İhlal�
gerçekleşt�renler tesp�t ed�ld�ğ�nde, kabahat f��l�n� �şleyenler�n n�tel�ğ�ne göre gerçek ya da tüzel k�ş�l�k olarak



düzenlenecek olan çevre denet�m tutanağında, daha önce �lg�l� f��le da�r k�ş� b�lg�ler� boş bırakılarak düzenlenm�ş olan
tutanağın numarası bel�rt�l�r.

(4) İhlal�n tesp�t� �ç�n numune alınması gerek�yorsa, bu numuneler usulüne uygun olarak yeterl� m�ktarda
alınır, et�ketlen�r ve mühürlen�r. Numuneler�n anal�z� yetk�l� laboratuvarlarca yapılır. Laboratuvar, anal�z sonuçlarını
faal�yet sah�b�ne ve denet�m� yapan �lg�l� kuruma b�ld�r�r. Anal�z sonuç raporları del�l olarak değerlend�r�l�r. Alınan
numuneler denet�m tutanaklarında bel�rt�l�r.

(5) İhlal�n bel�rlenmes� �ç�n fotoğraf, kamera ve d�ğer tekn�k c�hazlardan yararlanılması veya numune alınması
�şlem�n�n; �lg�l�ler�n olay mahall�nden ayrılması, olayın kend�ne özgü mah�yet� g�b� f��l� �mkânsızlıklar neden�yle
yapılamadığı durumlarda çevre denet�m tutanağının düzenlenmes� �hlal�n tesp�t� �ç�n yeterl�d�r.

Denet�m raporu
MADDE 18 – (1) Yıllık denet�m programına alınan b�rleş�k denet�mlerde denet�m raporu hazırlanır. Denet�m

raporu kırk takv�m günü �ç�nde hazırlanmalıdır. Bu süre anal�z, ölçüm ve belge �stenen durumlarda �lg�l� belgeler�n
denetç�ye ulaştığı tar�hten �t�baren başlar. Denet�m raporunda;

a) Denet�m sırasında tesp�t ed�len hususlar, eks�kl�kler ve uygunsuzluklar,
b) İdar� yaptırım uygulanmasını gerekt�ren durumlarda öner�len cezalar �le yasal dayanakları,
yer alır.
(2) Denet�m raporu; ek�nde çevre denet�m tutanağı, numune alınmış �se anal�z sonucuna �l�şk�n rapor, fotoğraf

ve v�deo çek�m� yapılmış �se buna �l�şk�n kanıtlar ve �lg�l� d�ğer belgelerle b�rl�kte �darî yaptırım kararı vermeye yetk�l�
merc�ye sunulur.

(3) Yıllık b�rleş�k denet�m programına alınan tes�s veya faal�yetlere, yapılan b�rleş�k denet�me a�t raporların b�r
nüshası gönder�l�r.

İdar� yaptırım kararı
MADDE 19 – (1) Yapılan denet�m sırasında, Kanunda bel�rt�len gerekl�l�klere uyulmadığının veya

yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmed�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� durumunda Kanunda bel�rt�len cezalar uygulanır.
(2) Söz konusu �dar� yaptırım kararına yol açan �hlal, 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu �le

d�ğer kanunlara göre suç oluşturuyor �se soruşturma yapılması �ç�n Cumhur�yet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur.

(3) Bakanlık, İl Müdürlükler� ve Bakanlıkça yetk� ver�lm�ş kurum ve merc�ler tarafından düzenlenen �darî
yaptırım kararlarında;

a) İdarî yaptırım kararı düzenlenen gerçek k�ş� �se; adı soyadı, adres� ve Türk�ye Cumhur�yet� k�ml�k
numarasının,

b) İdarî yaptırım kararı düzenlenen tüzel k�ş� �se; unvanı, adres�, verg� s�c�l numarası, verg� da�res� ve kanunî
tems�lc�s�n�n adı soyadının,

c) İdarî yaptırım kararı ver�lmes�n� gerekt�ren kabahat f��l�n�n,
ç) F��l�n �şlend�ğ� yer ve zamanın,
d) Kararı bağlayan �dar� yaptırımın dayanağının,
e) İdar� para cezası m�ktarının,
f) Karar tar�h� ve kararı veren kamu görevl�s�n�n adı, soyadı ve unvanının,
g) Bu f��l�n �şlend�ğ�n� �spata yarayacak del�ller�n,
ğ) Cezanın ödeneceğ� yer�n,
h) Ödeme süres�n�n ve şekl�n�n,
ı) İdar� yaptırım kararına karşı kanun yolunun (merc� ve süres�),
�) Karar tebl�ğ tar�h�n�n,
j) Cezaya muhatap olanın ödemeye �l�şk�n haklarının,
bel�rt�lmes� zorunludur.
(4) Kanunda alt ve üst sınır olarak bel�rt�len cezalarda �se alt sınırdan ayrılarak ceza ver�lmes� hâl�nde, alt

sınırdan ayrılarak ceza ver�lmes�n�n gerekçeler� de ayrıca bel�rt�l�r.
İdarî yaptırım kararının tebl�ğ ed�lmes�
MADDE 20 – (1) İdar� yaptırım kararı, 11/2/1959 tar�hl� ve 7201 sayılı Tebl�gat Kanunu hükümler�ne göre

�lg�l� k�ş�ye tebl�ğ ed�l�r.
(2) Tebl�ğ ed�lecek �darî yaptırım kararında, karara karşı başvurulab�lecek kanun yolları, merc�ler� ve süreler�

açıkça bel�rt�l�r.
İdarî yaptırım kararına �t�raz
MADDE 21 – (1) İdar� yaptırım kararlarına karşı tebl�ğ tar�h�nden �t�baren otuz gün �ç�nde �darî yargıda dava

açılab�l�r.
Bakanlıkta �darî para cezası verme yetk�s�
MADDE 22 – (1) Kanunda bel�rt�len �hlaller �ç�n �darî yaptırım kararları Bakanlık merkez teşk�lâtında genel

müdürler, taşra teşk�lâtında �l müdürü tarafından ver�l�r.
Bakanlık dışında �darî para cezası verme yetk�s�



MADDE 23 – (1) Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca yetk� devr� yapıldığında; �hlaller �ç�n
�darî yaptırım kararı düzenlemek suret�yle �darî para cezası verme yetk�s�, yetk� devr� yapılan kurum ve merc�ler
tarafından kullanılır.

Süre ver�lmes� ve/veya faal�yet�n durdurulması
MADDE 24 – (1) İhlale neden olan tes�s veya faal�yetler, k�rlenmen�n meydana geld�ğ� hallerde k�rlenmey�

durdurmak, k�rlenmen�n etk�ler�n� g�dermek veya azaltmak �ç�n gerekl� tedb�rler� almak ve yasaklara aykırı
faal�yetler�n� düzeltmekle yükümlüdür.

(2) Yapılan denet�m sırasında, Kanunda bel�rt�len yasaklara uyulmadığının veya yükümlülükler�n yer�ne
get�r�lmed�ğ�n�n saptanması durumunda, �dar� para cezasını müteak�p, tes�s veya faal�yetlere, yasaklara aykırı
faal�yet�n düzelt�lmes� ve Kanunda bel�rt�len yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n �dar� yaptırım kararı vermeye
yetk�l� merc� tarafından;

a) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�nde bel�rt�len yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n
yürürlüktek� mevzuatın hükümler� ve sınır değerler� değerlend�r�lerek b�r yıla kadar,

b) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n b�r�nc� ve dördüncü paragraflarında bel�rt�len
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n yürürlüktek� mevzuatın hükümler� ve sınır değerler� değerlend�r�lerek b�r yıla
kadar,

c) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�n�n �k�nc� paragrafında bel�rt�len yükümlülükler�n
yer�ne get�r�lmes� �ç�n üç aya kadar,

ç) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (d) bend�nde bel�rt�len yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n
yürürlüktek� mevzuatın hükümler� ve sınır değerler� değerlend�r�lerek b�r yıla kadar,

d) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r yıla kadar,

e) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (f) bend�nde bel�rt�len yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r yıla kadar,

f) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
�k� aya kadar,

g) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (h) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r yıla kadar,

ğ) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ı) bend�n�n altıncı paragrafında bel�rt�len yükümlülüğe
uymayan �şletmeye taşıdığı k�rl�l�k yükü ve atık su deb�s�ne bağlı olarak altı aya kadar,

h) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (j) bend�n�n b�r�nc� paragrafında bel�rt�len yükümlülükler�n
yer�ne get�r�lmes� �ç�n altı aya kadar,

ı) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (l) bend�n�n �k�nc� paragrafında bel�rt�len yükümlülükler�n
yer�ne get�r�lmes� �ç�n altı aya kadar,

�) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (m) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r aya kadar,

j) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (n) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
�şletmeler�n taşıdığı k�rl�l�k yükü ve atık su deb�s�ne göre b�r yıla kadar,

k) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (o) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r yıla kadar,

l) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (p) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
on beş güne kadar,

m) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (r) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r yıla kadar,

n) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (v) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n;
1) L�sans almış ger� kazanım/bertaraf tes�sler�ne aksaklıklarını g�derecek term�n planı �ç�n on �ş gününe ve

yatırımlarını tamamlamak �ç�n �se b�r yıla kadar,
2) Tehl�kel� atık üreten tes�slerde uygunsuzluk tesp�t ed�l�rse, bu uygunsuzluğu g�dermek üzere altı aya kadar,

uygunsuzluğun g�der�lmes� �ç�n yatırım gerekmes� hal�nde term�n planı ver�lmes� �ç�n otuz takv�m gününe ve yatırımın
tamamlanması �ç�n de b�r yıla kadar,

3) Kaza durumunda tehl�kel� atıkların ve tehl�kel� k�myasalların döküldüğü yerde k�rl�l�ğ�n ortadan
kaldırılması �ç�n b�r aya kadar,

o) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (y) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r yıla kadar,

ö) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (aa) bend�nde bel�rt�len yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes� �ç�n
b�r aya kadar,

p) Kanunun 20 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (bb) bend�nde bel�rt�len yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes�
�ç�n b�r aya kadar,

süre ver�leb�l�r.



(3) Bu süreler sonunda yasaklara uymayan veya yükümlülüğünü yer�ne get�rmeyen tes�s veya faal�yet�n
çalışması, yasağın veya yer�ne get�r�lmeyen yükümlülüğün çeş�t ve n�tel�ğ�ne göre kısmen veya tamamen, sürel� veya
süres�z olarak durdurulur.

(4) Çevre k�rl�l�ğ�n�n toplum sağlığı yönünden tehl�ke yarattığı hallerde tes�s veya faal�yet, süre ver�lmeks�z�n
kısmen veya tamamen durdurulur ve bu durum Sağlık Bakanlığına b�ld�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Gem� Kaynaklı K�rl�l�k Denet�m�

Tesp�t tutanağı
MADDE 25 – (1) Yetk� devr� yapılan kurum ve merc�lerce gem�lerle �lg�l� olarak yapılan denet�mler, den�z

k�rl�l�ğ� denet�m ek�b� tarafından gerçekleşt�r�l�r.
(2) Den�zlerde �darî para cezası vermeye yetk�l� kurum ve merc�ler�n yetk�l� oldukları alanlarda sürekl� olarak

havadan, karadan ve den�zden kontrol ve �zleme yapmaları, kontrol, �zleme ve haberleşme �ç�n gerekl� her türlü tedb�r�
almaları esastır.

(3) Gem�lerle �lg�l� yapılan denet�mlerde, Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı en az üç nüsha olarak düzenlen�r.
Her nüshası arasına karbon kâğıdı konulan ya da kend�l�ğ�nden karbonlu tesp�t tutanakları sab�t, mürekkepl� veya
tükenmez kalemle hazırlanır; tutanağı düzenleyenler�n her b�r� ve �hlale neden olan yetk�l� tems�lc�/gem�n�n kaptanı
tarafından �mzalanır. İhlale neden olan yetk�l� tems�lc�/gem�n�n kaptanı, �mza atmaktan kaçındığı takd�rde ya da
k�rleten gem�n�n olay yer�nden ayrılması veya havadan tesp�t yapılması hal�nde bu durum tutanakta bel�rt�l�r.

(4) 17 nc� madden�n beş�nc� fıkrasında yer alan hüküm, gem�ler �ç�n tesp�t tutanağı �le uygulanır.
Gem�lerde �hlal tesp�t�
MADDE 26 – (1) Gem� kaynaklı den�z k�rl�l�ğ�n�n denet�m�nde yetk� devr� yapılan kurum ve merc�ler�n den�z

k�rl�l�ğ� denet�m ek�pler� tarafından, yetk�l� oldukları alanlarda;
a) K�rlenen mahall�n, k�rlet�c� türünün ve k�rleten gem�n�n fotoğraf, v�deo, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya

d�ğer tekn�k c�hazların b�r� veya b�rkaçı �le f��len tesp�t� yapılarak Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı düzenlen�r. Bu
durumda, k�rlenen mahalden ve k�rleten gem�den numune alınmasına gerek yoktur.

b) K�rlet�c� türünün veya k�rleten gem�n�n/gem�ler�n tesp�t ed�lememes� durumunda, k�rlenen mahalden,
k�rlenen mahale en yakın k�rlenmem�ş mahalden ve/veya k�rl�l�ğe sebep olma �ht�mal� olan gem�den/gem�lerden
meydana gelen olayın mah�yet�ne göre numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı �le b�rl�kte Ek-2’de yer
alan tesp�t tutanağı düzenlen�r.

(2) K�rleten gem�n�n k�rlenme mahall�nden uzaklaşıp farklı b�r �darî para cezası vermeye yetk�l� kurumun
alanına g�rmes� durumunda, k�rlenme mahall�ndek� �darî para cezası vermeye yetk�l� kurumun den�z k�rl�l�ğ� denet�m
ek�pler�nce;

a) K�rlenen mahall�n, k�rlet�c� türünün ve k�rleten gem�n�n fotoğraf, v�deo, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya
d�ğer tekn�k c�hazlar �le f��len tesp�t� yapılarak Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı düzenlen�r. Gem�n�n bulunduğu
mevk�dek� �darî para cezası vermeye yetk�l� kuruma �dar� yaptırım uygulanmak üzere gönder�l�r. Bu durumda, k�rlenen
mahalden ve k�rlet�c�den numune alınmasına gerek yoktur.

b) K�rlet�c� türünün veya k�rleten gem�n�n tesp�t ed�lememes� durumunda, k�rlenen mahalden numune alınarak
Ek-3’te yer alan numune tutanağı �le b�rl�kte Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı düzenlenerek gem�n�n bulunduğu
mevk�dek� �darî para cezası vermeye yetk�l� kuruma gönder�l�r. İdar� para cezası vermeye yetk�l� kurum tarafından
k�rl�l�ğe sebep olma �ht�mal� olan gem�den/gem�lerden numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı �le b�rl�kte
Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı düzenlen�r.

(3) Gem� kaynaklı den�z k�rl�l�ğ�n�n denet�m�nde yetk� devr� yapılan kurum ve merc�ler�n den�z k�rl�l�ğ�
denet�m ek�pler� tarafından kend� sorumluluk alanları dışında �hlal tesp�t etmeler� durumunda;

a) K�rlenen mahall�n, k�rlet�c� türünün ve k�rleten gem�n�n fotoğraf, v�deo, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya
d�ğer tekn�k c�hazlar �le f��len tesp�t� yapılarak Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı düzenlen�r. Gem�n�n bulunduğu
mevk�dek� �darî para cezası vermeye yetk�l� kuruma �dar� yaptırım uygulanmak üzere gönder�l�r. Bu durumda, k�rlenen
mahalden ve k�rlet�c�den numune alınmasına gerek yoktur.

b) K�rlet�c� türünün veya k�rleten gem�n�n tesp�t ed�lememes� durumunda, �darî para cezası vermeye yetk�l�
kuruma �ved�l�kle b�ld�r�mde bulunulur. Ancak gem�n�n/gem�ler�n alandan ayrılması ve/veya k�rl�l�ğ�n hava veya den�z
şartları neden�yle dağılmasının söz konusu olması durumunda; k�rlenen mahalden, k�rlenen mahale en yakın
k�rlenmem�ş mahalden ve/veya k�rl�l�ğe sebep olma �ht�mal� olan gem�den/gem�lerden meydana gelen olayın
mah�yet�ne göre numune alınarak, Ek-3’te yer alan numune tutanağı �le b�rl�kte Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı
düzenlenerek gem�n�n bulunduğu mevk�dek� �darî para cezası vermeye yetk�l� kuruma gönder�l�r.

(4) K�rleten gem�n�n k�rlenme mahall�nden uzaklaşıp, karasularımızın, münhasır ekonom�k bölge veya serbest
bölgeler�n dışında bulunduğu durumlarda, yetk� devr� yapılan kurum ve merc�ler�n çevre denet�m ek�pler� tarafından;
k�rlenen mahall�n ve k�rleten gem�n�n fotoğraf, v�deo, hava fotoğrafı, IR/UV tarayıcı veya d�ğer tekn�k c�hazlar �le
f��len tesp�t� yapılarak Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı düzenlen�r ve �dar� yaptırım �şlemler� 34 üncü maddeye göre
yürütülür.



(5) Numune alınması hal�nde, alınan numuneler özel kaplarına konularak mühürlen�r. Numuneler en yakın
yetk�lend�r�lm�ş laboratuvara mevzuatta bel�rt�len süre �ç�nde tesl�m ed�l�r/gönder�l�r. Alınan numuneler
yetk�lend�r�lm�ş laboratuvarda derhâl değerlend�r�lerek sonuç b�r rapor �le b�ld�r�l�r.

(6) Gem�ler�n atıklarına �l�şk�n b�ld�r�m ve b�lg� verme yükümlülüğünü yer�ne get�rmemes� durumunda; gem�
kaynaklı den�z k�rl�l�ğ�n�n denet�m�nde yetk� devr� yapılan kurum ve merc�ler�n den�z k�rl�l�ğ� denet�m ek�pler�
tarafından Ek-2’de yer alan tesp�t tutanağı düzenlen�r.

(7) Gem�lere ver�lecek �darî para cezalarında Bakanlıkça yetk� ver�lm�ş kurum ve merc�ler�n yetk�l� am�rler�
tarafından Ek-4’te yer alan �darî yaptırım kararı düzenlen�r.

Gem�lerde �hlal�n tesp�t�nde �st�sna
MADDE 27 – (1) K�rlet�c�ler�n özell�kler� ve k�rlenme yoğunluğu göz önüne alınarak, 18 grostona kadar olan

(18 groston dâh�l) gem�ler�n sebep olduğu k�rlenmeler �ç�n, �hlal�n tesp�t�nde numune alma şartı aranmaz.
(2) 24 üncü madden�n �k�nc� fıkrasının (e) bend�nde düzenlenen süre ver�lmes� durumu, gem�lerde tesp�t ed�len

�hlallerde uygulanmaz.
ALTINCI BÖLÜM

İdarî Para Cezası Tak�p ve Tahs�l�
İdarî para cezalarını ödeme süres�
MADDE 28 – (1) İdar� para cezaları, �darî yaptırım kararının tebl�ğ�nden �t�baren otuz gün �ç�nde öden�r.
İdarî para cezalarının ödenmes�
MADDE 29 – (1) İdarî para cezaları, muhasebe yetk�l�s� mutemed�ne alındı karşılığında ödeneb�leceğ� g�b�

�lg�l� muhasebe b�r�m� veznes�ne veya banka hesabına da ödeneb�l�r.
(2) İdar� para cezalarının, dava açma süres� �ç�nde ve dava açılmadan önce defaten ödenmes� hâl�nde, cezanın

dörtte üçü tahs�l ed�l�r.
(3) İdar� para cezası tamamen tahs�l ed�ld�kten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde durum, �lg�l� kamu kurum ve

kuruluşuna b�ld�r�l�r.
(4) İdarî para cezalarının tahs�l�nde kullanılacak belgelerde �lg�l� mevzuat hükümler�ne uyulur.
İdarî para cezalarının taks�tl� ödenmes�
MADDE 30 – (1) İdarî para cezasına muhatap olanın ekonom�k durumunun müsa�t olmaması hâl�nde �darî

para cezasının �lk taks�t�n�n �dar� para cezasının ödeme süres� �ç�nde peş�n ödenmes� koşuluyla, �dar� para cezasının
tebl�ğ ed�ld�ğ� tar�hten �t�baren b�r yıllık süre �çer�s�nde ve en fazla dört eş�t taks�t hâl�nde ödenmes�ne karar ver�leb�l�r.
Taks�tler�n zamanında ve tam olarak ödenmemes� hal�nde, �darî para cezasının kalan kısmının tamamı tahs�l ed�l�r.

(2) İdarî para cezasının ödeme süres� olan b�r ay �ç�nde yapılan taks�tlend�rme talepler� �darî para cezası
vermeye yetk�l� merc�lerce değerlend�r�lerek karar ver�l�r. Taks�tlend�rme taleb�; çevre denet�m tutanağı �le ceza karar
tar�h�, karar tebl�ğ tar�h�, taks�t tar�hler� ve tutarları açık olarak bel�rt�lmek suret�yle yazılı olarak yapılır.

(3) Taks�tlend�r�len �dar� para cezasına �l�şk�n taks�tlend�rme kararının b�r örneğ�, karar tar�h�nden �t�baren on
�ş günü �çer�s�nde yetk�l� merc� adına tahs�latı yapacak muhasebe b�r�m�ne gönder�l�r.

Gem�lere ver�lecek �darî para cezalarının ödeme şekl� ve süres�
MADDE 31 – (1) Kanunda bel�rt�len �hlallere neden olan gem�lere ver�len �darî para cezası derhâl ve defaten

öden�r. Cezanın derhâl ve defaten ödenmemes� hâl�nde; k�rleten gem� yetk�l�s�, sah�b�, �şleten�, k�racısı, s�gortacısı,
acentes� veya �lg�l� kuruluşundan tem�nat göstermes� �sten�r. Banka tem�nat mektubu veya gem�n�n bağlı olduğu kulüp
s�gortacısı tarafından düzenlenecek tem�nat mektubu, tem�nat olarak kabul ed�l�r.

(2) K�rl�l�ğ�n oluşmasını müteak�p gem�n�n neden olduğu k�rl�l�ğ� kend� �mkânları �le g�derd�ğ� tesp�t ed�ld�ğ�
takd�rde, �darî para cezası üçte b�r oranında uygulanır.

Gem�lere ver�lecek �darî para cezasının ödenmes�nde tem�nat göster�lmemes�
MADDE 32 – (1) Kanunda bel�rt�len �hlallere neden olan gem�lere ver�len �darî para cezalarının derhâl ve

defaten ödenmemes� veya bu hususta yeterl� tem�nat göster�lmemes� hâl�nde gem�, �darî para cezası vermeye yetk�l�
merc��n taleb� üzer�ne yetk�l� kurum tarafından seyrüseferden ve faal�yetten men ed�l�r.

(2) Kend� mak�neler� �le tahr�k ed�lemeyen den�z vasıtaları hakkında gerekl� zabıt tutularak durum en yakın
sah�ldar �l veya �lçe merkez�ndek� savcılığa �nt�kal ett�r�l�r.

(3) Yabancı b�r gem�n�n seyrüsefer veya faal�yetten men ed�lmes� hâl�nde �lg�l� l�man başkanlıklarınca,
gem�ler�n bayrak devlet�ne veya a�t olduğu devlete uygun vasıtalarla, alınan tedb�rler ve ver�len cezalar hakkında
gec�kmeks�z�n b�lg� ver�l�r.

Karasuları �çer�s�nde �darî para cezasına �l�şk�n �şlemler
MADDE 33 – (1) K�rleten gem�n�n k�rlenen mahalden uzaklaşıp karasuları, münhasır ekonom�k bölge veya

serbest bölgeler �çer�s�nde bulunduğu durumlarda, k�rleten gem� �ç�n bel�rlenen �darî para cezasına �l�şk�n �şlemler,
durumun b�ld�r�ld�ğ� yetk�l� kurum tarafından 31 �nc� ve 32 nc� maddelerde bel�rt�len usullere uygun olarak yapılır.

Karasuları dışında �darî para cezasına �l�şk�n �şlemler
MADDE 34 – (1) K�rleten gem�n�n k�rlenme mahall�nden uzaklaşıp karasularımızın, münhasır ekonom�k

bölge veya serbest bölgeler�n dışında bulunduğu durumlarda, Bakanlık; Dış�şler� Bakanlığı ve yurt dışındak� �lg�l�



tems�lc�l�kler�m�z kanalı �le �hlal�n tesp�t�ne ve bel�rlenen �darî para cezasına �l�şk�n b�lg�ler� k�rleten gem�n�n bayrak
veya a�t olduğu devlet�ne b�ld�r�r ve �darî para cezasının k�rletenden tahs�l ed�lerek ödenmes�n� talep eder.

(2) İdarî para cezasının ödenmemes� hâl�nde k�rleten aleyh�nde Türk Mahkemeler�nde dava açılır.
Gem�lere süre tanınması
MADDE 35 – (1) Seyrüseferden men ed�len veya savcılığa tesl�m ed�len gem�ler hakkında ver�len �darî para

cezasının b�r aylık süre �ç�nde ödenmemes�, tem�nat göster�lmemes� hâl�nde, �darî para cezası 21/7/1953 tar�hl� ve
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre tahs�l ed�l�r.

Gem�ler�n uğraksız geç�şler�
MADDE 36 – (1) Karasularımızdan yapılan uğraksız geç�şlerde k�rlenmeye sebeb�yet veren gem� veya den�z

vasıtalarına, gem� yetk�l�ler�n�n �hlal�n tesp�t� �ç�n gerekl� sürey� beklemek �stememeler� durumunda, �darî para
cezasının ödenmes� veya tem�nat göster�lmes� üzer�ne seferler�ne devam �zn� ver�l�r.

İdarî para cezasının ödenmemes� hâl�nde �zlenecek yol
MADDE 37 – (1) Bakanlık ve Bakanlıkça yetk� devr� yapılan 10/12/2003 tar�hl� ve 5018 sayılı Kamu Malî

Yönet�m� ve Kontrol Kanununa ekl� (I) sayılı cetvellerde yer alan kamu �dareler�nce ver�len �darî para cezalarının
ödeme süres� �ç�nde ödenmemes� veya taks�tlend�r�lmes� hâl�nde taks�tler�n tam ve süres�nde ödenmemes� durumunda,
ödenmeyen �darî para cezası tutarları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne
göre verg� da�reler�nce tak�p ve tahs�l ed�l�r.

(2) Bakanlıkça yetk� devr� yapılan mahall� �dareler tarafından ver�len �darî para cezalarının ödeme süres�
�ç�nde ödenmemes� veya taks�tlend�r�lmes� hâl�nde taks�tler�n tam ve süres�nde ödenmemes� durumunda, ödenmeyen
�darî para cezası tutarları �lg�l� kanunlarında aks�ne hüküm bulunmadığı takd�rde 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre kend�ler� tarafından tahs�l olunur.

İdar� yaptırım karar defter�
MADDE 38 – (1) İdar� yaptırım kararları Bakanlık ve İl Müdürlükler�nde e-denet�m s�stem� üzer�nden tutulur.
(2) Yetk� devr� yapılan kurum ve merc�ler, Kanuna göre yaptıkları çevre denet�mler� sonucunda �dar� yaptırım

uygulamışlarsa bu �dar� yaptırımları kend� İdar� Yaptırım Karar Defterler�ne �şlerler.
İdarî para cezalarının gel�r kaydı
MADDE 39 – (1) 5018 sayılı Kanuna ekl� (I) sayılı cetvelde yer alan kamu �dareler� tarafından ver�len �darî

para cezaları genel bütçeye gel�r kayded�l�r.
(2) Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca denet�m yetk�s� ver�len ve 5018 sayılı Kanuna ekl� (I)

sayılı cetvelde yer almayan kurum ve merc�ler tarafından ver�len �darî para cezalarının yüzde ell�s�, Çevre Kanunu
uyarınca yapılacak denet�mlerle �lg�l� harcamaları karşılamak ve d�ğer çevre h�zmetler�nde kullanılmak üzere bu
kurumların bütçes�ne, yüzde ell�s� �se genel bütçeye gel�r kayded�l�r. Tahs�l ed�len tutarın genel bütçeye gel�r
kayded�lecek m�ktarı en geç tahs�latı tak�p eden ertes� ayın on beş�ne kadar cezayı tahs�l eden kurum ve merc��n
bulunduğu mahaldek� �lg�l� muhasebe b�r�m� hesaplarına aktarılır.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çevre Gönüllüsünün N�tel�kler� ve Görevler�

Çevre gönüllüsünde aranacak n�tel�kler
MADDE 40 – (1) Çevre gönüllüsünün;
a) Kamu h�zmetler�nden yasaklı olmaması,
b) Bakanlık tarafından düzenlenecek çevre gönüllüsü eğ�t�m�ne katılmış olması,
gerekmekted�r.
Çevre gönüllüsünün görevler�
MADDE 41 – (1) Çevre gönüllüsü, �hlaller� Bakanlığın merkez veya taşra teşk�latına �letmekle yükümlüdür.
(2) Görev�n� kötüye kullandığı tesp�t ed�len çevre gönüllüler�n�n bu görevler� sona erd�r�l�r; bu k�ş�ler yen�den

çevre gönüllüsü olarak başvuruda bulunamazlar.
Çevre gönüllüsünün b�ld�r�mde bulunma yetk�s�
MADDE 42 – (1) Çevre gönüllüler�n�n tes�s veya faal�yetlere g�derek denetleme yapma yetk�s� olmayıp

�hlaller� b�ld�rme yetk�s� bulunmaktadır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
G�zl�l�ğe r�ayet
MADDE 43 – (1) Bakanlık, İl Müdürlükler� ve yetk� devr� yapılmış kurum ve merc�ler, yapılan çevre

denet�mler� esnasında öğrend�kler� t�car� sır mah�yet�ndek� b�lg�ler� açıklayamazlar.
Belgeler�n basım ve dağıtımı
MADDE 44 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n ekler�nden; Bakanlık ve İl Müdürlükler� tarafından kullanılacak olanlar

Bakanlıkça, Kanunun 12 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca denet�m yetk�s� ver�len kurum ve merc�ler tarafından
kullanılacak olanlar �se bu kurum ve merc�ler tarafından bastırılır ve dağıtılır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmel�kler



MADDE 45 – (1) 21/11/2008 tar�hl� ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Denet�m�
Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) 3/4/2007 tar�hl� ve 26482 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununa Göre Ver�lecek İdarî Para
Cezalarında İhlal�n Tesp�t� ve Ceza Ver�lmes� �le Tahs�l� Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten
kaldırılan anılan Yönetmel�ğe yapılmış atıflar, bu Yönetmel�ğe yapılmış sayılır.

Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten önce İl Müdürlükler�ne dağıtılmış olan

matbu çevre denet�m tutanakları çevre denet�mler�nde kullanılab�l�r.
(2) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlandığı tar�hten önce bastırılmış olan matbu tesp�t tutanakları �le numune alma

tutanakları gem�lerle �lg�l� denet�mlerde kullanılab�l�r.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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