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MADDE 1 – 9/8/1983 tarihli ve 2872 say Çevre Kanununun 1 inci maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 1 – Bu Kanunun amac , bütün canl lar n ortak varl
olan çevrenin, sürdürülebilir çevre ve
sürdürülebilir kalk nma ilkeleri do rultusunda korunmas sa lamakt r."
MADDE 2 – 2872 say Kanunun 2 nci maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 2 – Bu Kanunda geçen terimlerden;
Çevre: Canl lar n ya amlar boyunca ili kilerini sürdürdükleri ve kar kl olarak etkile im içinde
bulunduklar biyolojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam ,
Çevre korunmas : Çevresel de erlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmas ve yok olmas
önlemeye,
mevcut bozulmalar gidermeye, çevreyi iyile tirmeye ve geli tirmeye, çevre kirlili ini önlemeye yönelik çal malar n
bütününü,
Çevre kirlili i: Çevrede meydana gelen ve canl lar n sa
, çevresel de erleri ve ekolojik dengeyi bozabilecek
her türlü olumsuz etkiyi,
Sürdürülebilir çevre: Gelecek ku aklar n ihtiyaç duyaca kaynaklar n varl
ve kalitesini tehlikeye atmadan,
hem bugünün hem de gelecek ku aklar n çevresini olu turan tüm çevresel de erlerin her alanda (sosyal, ekonomik, fizikî
vb.) slah , korunmas ve geli tirilmesi sürecini,
Sürdürülebilir kalk nma: Bugünkü ve gelecek ku aklar n, sa kl bir çevrede ya amas
güvence alt na alan
çevresel, ekonomik ve sosyal hedefler aras nda denge kurulmas esas na dayal kalk nma ve geli meyi,
Al ortam: Hava, su, toprak ortamlar ile bu ortamlarla ili kili ekosistemleri,
Do al varl k: Bütün bitki, hayvan, mikroorganizmalar ile bunlar n ya ama ortamlar ,
Do al kaynak: Hava, su, toprak ve do ada bulunan cans z varl klar ,
Kirleten: Faaliyetleri s ras nda veya sonras nda do rudan veya dolayl olarak çevre kirlili ine, ekolojik dengenin
ve çevrenin bozulmas na neden olan gerçek ve tüzel ki ileri,
Ekosistem: Canl lar n kendi aralar nda ve cans z çevreleriyle ili kilerini bir düzen içinde yürüttükleri biyolojik,
fiziksel ve kimyasal sistemi,
At ksu: Evsel, endüstriyel, tar msal ve di er kullan mlar sonucunda kirlenmi veya özellikleri k smen veya
tamamen de mi sular ,
At ksu altyap tesisleri: Evsel ve/veya endüstriyel at ksular toplayan kanalizasyon sistemi ile at ksular n ar ld
ve al ortama verilmesinin sa land sistem ve tesislerin tamam ,
Ar tma tesisi: Her türlü faaliyet sonucu olu an kat , s ve gaz halindeki at klar n yönetmeliklerde belirlenen
standartlar sa layacak ekilde ar ld tesisleri,
Ekolojik denge: nsan ve di er canl lar n varl k ve geli melerini do al yap lar na uygun bir ekilde
sürdürebilmeleri için gerekli olan artlar n bütününü,
Sulak alan: Do al veya yapay, devaml veya geçici, sular durgun veya ak nt , tatl , ac veya tuzlu, denizlerin
gelgit hareketlerinin çekilme devresinde alt metreyi geçmeyen derinlikleri kapsayan, ba ta su ku lar olmak üzere
canl lar n ya ama ortam olarak önem ta yan bütün sular, batakl k, sazl k ve turbiyeler ile bu alanlar n k
kenar
çizgisinden itibaren kara taraf na do ru ekolojik aç dan sulak alan kalan yerleri,
Biyolojik çe itlilik: Ekosistemlerin, türlerin, genlerin ve bunlar aras ndaki ili kilerin tamam ,
At k: Herhangi bir faaliyet sonucunda olu an, çevreye at lan veya b rak lan her türlü maddeyi,
Kat at k: Üreticisi taraf ndan at lmak istenen ve toplumun huzuru ile özellikle çevrenin korunmas bak ndan,
düzenli bir ekilde bertaraf edilmesi gereken kat at k maddeleri,
Evsel kat at k: Tehlikeli ve zararl at k kapsam na girmeyen konut, sanayi, i yeri, piknik alanlar gibi yerlerden
gelen kat at klar ,
Tehlikeli at k: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan ve di er
canl lar n do al yap lar n bozulmas na neden olan at klar ve bu at klarla kirlenmi maddeleri,
Tehlikeli kimyasallar: Fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik yönden olumsuz etki yaparak ekolojik denge ile insan
ve di er canl lar n do al yap lar n bozulmas na neden olan her türlü kimyasal madde ve ürünleri,
Kirli balast: Duran veya seyir halindeki tankerden, gemiden veya di er deniz araçlar ndan su üzerine
rak ld nda; su üstünde veya biti ik sahil hatt nda petrol, petrol türevi veya ya izlerinin görülmesine neden olan veya
su üstünde ya da su alt nda renk de ikli i olu turan veya ask da kat madde/emülsiyon halinde maddelerin birikmesine
yol açan balast suyunu,

Çevresel etki de erlendirmesi: Gerçekle tirilmesi plânlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz
etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza
indirilmesi için al nacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek de erlendirilmesinde ve
projelerin uygulanmas n izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çal malar ,
Proje tan m dosyas : Gerçekle mesi plânlanan projenin yerini, özelliklerini, olas olumsuz etkilerini ve öngörülen
önlemleri içeren, projeyi genel boyutlar ile tan tan bilgi ve belgeleri içeren dosyay ,
Stratejik çevresel de erlendirme: Onaya tâbi plân ya da program n onay ndan önce plânlama veya programlama
sürecinin ba lang ndan itibaren, çevresel de erlerin plân ve programa entegre edilmesini sa lamak, plân ya da program n
olas çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yard mc olmak üzere kat mc bir yakla mla sürdürülen ve
yaz bir raporu da içeren çevresel de erlendirme çal malar ,
Çevre yönetimi: darî, teknik, hukukî, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel araçlar kullanarak do al ve yapay
çevre unsurlar n sürdürülebilir kullan
ve geli mesini sa lamak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde
belirlenen politika ve stratejilerin uygulanmas ,
Çevre yönetim birimi/Çevre görevlisi: Bu Kanun ve Kanuna göre yürürlü e konulan düzenlemeler uyar nca
denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunlu unu, al nan tedbirlerin etkili olarak uygulan p uygulanmad
de erlendiren, tesis içi y ll k denetim programlar düzenleyen birim ya da görevliyi,
Çevre gönüllüsü: Bakanl kça, uygun niteliklere sahip ki iler aras ndan seçilen ve bu Kanun ve Kanuna göre
yürürlü e konulan düzenlemelere ayk faaliyetleri Bakanl a iletmekle görevli ve yetkili ki iyi,
Hassas alan: Ötrofikasyon riski yüksek olan ve Bakanl kça belirlenecek k ve iç su alanlar ,
Çevreye ili kin bilgi: Su, hava, toprak, bitki ve hayvan varl ile bunlar olumsuz olarak etkileyen veya etkileme
ihtimali bulunan faaliyetler ve al nan idarî ve teknik önlemlere ili kin olarak mevcut bulunan her türlü yaz , sözlü veya
görüntülü bilgi veya veriyi,
termin plân : At ksu ve evsel nitelikli kat at k kaynaklar n yönetmelikte belirtilen al
ortam de arj
standartlar sa lamak için yapmalar gereken at ksu ar tma tesisi ve/veya kanalizasyon gibi altyap tesisleri ile kat at k
bertaraf tesislerinin gerçekle tirilmesi sürecinde yer alan yer seçimi, proje, ihale, in aat, i letmeye alma gibi i lerin
zamanlamas gösteren plân ,
Risk de erlendirmesi: Belirli kimyasal madde ya da maddelerin potansiyel tehlikelerinin belirlenmesi ve
sonuçlar n hesaplanmas yönünde kullan lan yöntemler bütününü,
yonla
olmayan radyasyon: yonla maya neden olmayan elektromanyetik dalgalar ,
Elektromanyetik alan: Elektrik ve manyetik alan bile enleri olan dalgalar n olu turdu u alan ,
Koku: nsanda koku alma duygusunu harekete geçiren ve kokunun alg lanmas na neden olan uçucu maddelerin
yaratt etkiyi,
Hava kalitesi: nsan ve çevresi üzerine etki eden hava kirlili inin göstergesi olan, çevre havas nda mevcut hava
kirleticilerin artan miktar yla azalan kalitelerini,
Bakanl k: Çevre ve Orman Bakanl
,
ifade eder."
MADDE 3 – 2872 say Kanunun 3 üncü maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 3 – Çevrenin korunmas na, iyile tirilmesine ve kirlili inin önlenmesine ili kin genel ilkeler unlard r:
a) Ba ta idare, meslek odalar , birlikler ve sivil toplum kurulu lar olmak üzere herkes, çevrenin korunmas ve
kirlili in önlenmesi ile görevli olup bu konuda al nacak tedbirlere ve belirlenen esaslara uymakla yükümlüdürler.
b) Çevrenin korunmas , çevrenin bozulmas n önlenmesi ve kirlili in giderilmesi alanlar ndaki her türlü
faaliyette; Bakanl k ve yerel yönetimler, gerekli hallerde meslek odalar , birlikler ve sivil toplum kurulu lar ile i birli i
yaparlar.
c) Arazi ve kaynak kullan m kararlar
veren ve proje de erlendirmesi yapan yetkili kurulu lar, karar alma
süreçlerinde sürdürülebilir kalk nma ilkesini gözetirler.
d) Yap lacak ekonomik faaliyetlerin faydas ile do al kaynaklar üzerindeki etkisi sürdürülebilir kalk nma ilkesi
çerçevesinde uzun dönemli olarak de erlendirilir.
e) Çevre politikalar n olu mas nda kat m hakk esast r. Bakanl k ve yerel yönetimler; meslek odalar , birlikler,
sivil toplum kurulu lar ve vatanda lar n çevre hakk kullanacaklar kat m ortam yaratmakla yükümlüdür.
f) Her türlü faaliyet s ras nda do al kaynaklar n ve enerjinin verimli bir ekilde kullan lmas amac yla at k
olu umunu kayna nda azaltan ve at klar n geri kazan lmas sa layan çevre ile uyumlu teknolojilerin kullan lmas esast r.
g) Kirlenme ve bozulman n önlenmesi, s rland lmas , giderilmesi ve çevrenin iyile tirilmesi için yap lan
harcamalar kirleten veya bozulmaya neden olan taraf ndan kar lan r. Kirletenin kirlenmeyi veya bozulmay durdurmak,
gidermek veya azaltmak için gerekli önlemleri almamas veya bu önlemlerin yetkili makamlarca do rudan al nmas
nedeniyle kamu kurum ve kurulu lar nca yap lan gerekli harcamalar 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü
Hakk nda Kanun hükümlerine göre kirletenden tahsil edilir.

h) Çevrenin korunmas , çevre kirlili inin önlenmesi ve giderilmesi için uyulmas zorunlu standartlar ile vergi, harç,
kat lma pay , yenilenebilir enerji kaynaklar n ve temiz teknolojilerin te viki, emisyon ücreti ve kirletme bedeli al nmas ,
karbon ticareti gibi piyasaya dayal mekanizmalar ile ekonomik araçlar ve te vikler kullan r.
) Bölgesel ve küresel çevre sorunlar n çözümüne yönelik olarak taraf oldu umuz uluslararas anla malar sonucu
ortaya ç kan ulusal hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli teknik, idarî, malî ve hukukî düzenlemeler
Bakanl n koordinasyonunda yap r.
Gerçek ve tüzel ki iler, bu düzenlemeler sonucu ortaya ç kabilecek maliyetleri kar lamakla yükümlüdür.
j) Çevrenin korunmas , çevre kirlili inin önlenmesi ve çevre sorunlar n çözümüne yönelik gerekli teknik, idarî,
malî ve hukukî düzenlemeler Bakanl n koordinasyonunda yap r. 2690 say Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu
kapsam ndaki konular Türkiye Atom Enerjisi Kurumu taraf ndan yürütülür."
MADDE 4 – 2872 say Kanunun kinci Bölümünün ba
"Yüksek Çevre Kurulu ve Görevleri" olarak
de tirilmi ve mülga 4 üncü maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde yeniden düzenlenmi tir.
"Yüksek Çevre Kurulu
MADDE 4 – Ba bakan n ba kanl nda, Ba bakan n bulunmad
zamanlarda Çevre ve Orman Bakan n
ba kanl nda, Ba bakan n belirleyece i say da bakan ile Bakanl k Müste ar ndan olu an Yüksek Çevre Kurulu
kurulmu tur.
Di er bakanlar gündeme göre Kurul toplant lar na ba kan taraf ndan ça labilir.
Kurul y lda en az bir defa toplan r.
Kurulun sekretarya hizmetleri Bakanl kça yürütülür.
Kurulun çal malar ile ilgili konularda ön haz rl k ve de erlendirme yapmak üzere, Bakanl k Müste ar n
ba kanl nda ilgili bakanl k müste arlar , di er kurum ve kurulu lar n en üst düzey yetkili amirlerinin kat
ile
toplant lar düzenlenir. Bu toplant lara gündeme göre ilgili kamu kurumu niteli indeki kurulu lar n birlik temsilcileri,
meslek kurulu lar , sivil toplum kurulu lar , yerel yönetim temsilcileri, üniversite temsilcileri ve bilimsel kurulu lar n
temsilcileri davet edilir.
Kurulun çal ma usûl ve esaslar ile di er hususlar yönetmelikle belirlenir."
MADDE 5 – 2872 say Kanunun mülga 5 inci maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde yeniden
düzenlenmi tir.
"Yüksek Çevre Kurulunun görevleri
MADDE 5 – Yüksek Çevre Kurulunun görevleri unlard r:
a) Etkin bir çevre yönetiminin sa lanmas için hedef, politika ve strateji belirlemek.
b) Sürdürülebilir kalk nma ilkesi çerçevesinde ekonomik kararlara çevre boyutunun dahil edilmesine imkân veren
hukukî ve idarî tedbirleri belirlemek.
c) Birden fazla bakanl k ve kurulu u ilgilendiren çevre konular na ili kin uyu mazl klarda nihai karar vermek."
MADDE 6 – 2872 say Kanunun 9 uncu maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde de tirilmi tir.
"Çevrenin korunmas
MADDE 9 – Çevrenin korunmas amac yla;
a) Do al çevreyi olu turan biyolojik çe itlilik ile bu çe itlili i bar nd ran ekosistemin korunmas esast r. Biyolojik
çe itlili i koruma ve kullan m esaslar , yerel yönetimlerin, üniversitelerin, sivil toplum kurulu lar n ve ilgili di er
kurulu lar n görü leri al narak belirlenir.
b) Ülke fizikî mekân nda, sürdürülebilir kalk nma ilkesi do rultusunda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek
kentsel ve k rsal nüfusun bar nma, çal ma, dinlenme, ula m gibi ihtiyaçlar n kar lanmas sonucu olu abilecek çevre
kirlili ini önlemek amac yla naz m ve uygulama imar plânlar na esas te kil etmek üzere bölge ve havza baz nda 1/50.0001/100.000 ölçekli çevre düzeni plânlar Bakanl kça yap r, yapt
r ve onaylan r. Bölge ve havza baz nda çevre
düzeni plânlar n yap lmas na ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
c) Ulusal mevzuat ve taraf oldu umuz uluslararas sözle meler ile koruma alt na al narak koruma statüsü
kazand lm alanlar ve ekolojik de eri olan hassas alanlar n her tür ölçekteki plânlarda gösterilmesi zorunludur.
Koruma statüsü kazand lm alanlar ve ekolojik de eri olan alanlar, plân karar d nda kullan lamaz.
d) Ülke ve dünya ölçe inde ekolojik önemi olan, çevre kirlenmeleri ve bozulmalar na duyarl toprak ve su
alanlar , biyolojik çe itlili in, do al kaynaklar n ve bunlarla ilgili kültürel kaynaklar n gelecek ku aklara ula mas
emniyet alt na almak üzere gerekli düzenlemelerin yap labilmesi amac yla, Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve
ilan etmeye, bu alanlarda uygulanacak koruma ve kullanma esaslar ile plân ve projelerin hangi bakanl kça haz rlan p
yürütülece ini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu bölgelere ili kin plân ve projelerde; 3/5/1985 tarihli ve 3194 say mar Kanununun 9 uncu maddesi, 4/4/1990
tarihli ve 3621 say K Kanununun plân onama yetkisini düzenleyen hükümleri, 21/7/1983 tarihli ve 2863 say Kültür
ve Tabiat Varl klar Koruma Kanununun 8 inci maddesinin tabiat varl klar , do al sit alanlar ve bunlar n korunma
alanlar n tespit ve tescili d nda kalan yetkileri düzenleyen hükümleri ile ayn Kanunun 17 nci maddesinin (a) bendi
hükümleri uygulanmaz.

e) Sulak alanlar n do al yap lar n ve ekolojik dengelerinin korunmas esast r. Sulak alanlar n doldurulmas ve
kurutulmas yolu ile arazi kazan lamaz. Bu hükme ayk olarak arazi kazan lmas halinde söz konusu alan faaliyet
sahibince eski haline getirilir.
Sulak alanlar n korunmas ve yönetimine ili kin usûl ve esaslar ilgili kurum ve kurulu lar n görü ü al narak
Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
f) Biyolojik çe itlili in sürdürülebilirlili inin sa lanmas bak ndan nesli tehdit veya tehlike alt nda olanlar ile
nadir bitki ve hayvan türlerinin korunmas esas olup, mevzuata ayk biçimde ticarete konu edilmeleri yasakt r.
g) Do al kaynaklar n ve varl klar n korunmas , kirlili inin ve tahribat n önlenmesi ve kalitesinin iyile tirilmesi
için gerekli idarî, hukukî ve teknik esaslar Bakanl k taraf ndan belirlenir.
h) Ülkenin deniz, yeralt ve yerüstü su kaynaklar n ve su ürünleri istihsal alanlar n korunarak kullan lmas n
sa lanmas ve kirlenmeye kar korunmas esast r. At ksu yönetimi ile ilgili politikalar n olu turulmas ve
koordinasyonunun sa lanmas Bakanl n sorumlulu undad r. Su ürünleri istihsal alanlar ile ilgili al ortam standartlar
Tar m ve Köyi leri Bakanl nca belirlenir.
Denizlerde yap lacak bal k çiftlikleri, hassas alan niteli indeki kapal koy ve körfezler ile do al ve arkeolojik sit
alanlar nda kurulamaz.
Al su ortamlar na at ksu de arjlar na ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
) Çevrenin korunmas ve kamuoyunda çevre bilincinin geli tirilmesi amac yla, okul öncesi e itimden ba lanarak
Millî E itim Bakanl na ba örgün e itim kurumlar n ö retim programlar nda çevre ile ilgili konulara yer verilmesi
esast r.
Yayg n e itime yönelik olarak, radyo ve televizyon programlar nda da çevrenin önemine ve çevre bilincinin
geli tirilmesine yönelik programlara yer verilmesi esast r. Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu ile özel televizyon
kanallar na ait televizyon programlar nda ayda en az iki saat, özel radyo kanallar n programlar nda ise ayda en az
yar m saat e itici yay nlar n yap lmas zorunludur. Bu yay nlar n % 20’sinin izlenme ve dinlenme oran en yüksek saatlerde
yap lmas esast r. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, görev alan na giren hususlarda bu maddenin takibi ile yükümlüdür.
j) Çevre ile ilgili olarak toplanan her türlü kaynak ve gelir, tahsisi mahiyette olup, öncelikle çevrenin
korunmas , geli tirilmesi, slah ve kirlili in önlenmesi için kullan r."
MADDE 7 – 2872 say Kanunun 10 uncu maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 10 – Gerçekle tirmeyi plânlad klar faaliyetleri sonucu çevre sorunlar na yol açabilecek kurum, kurulu
ve i letmeler, Çevresel Etki De erlendirmesi Raporu veya proje tan m dosyas haz rlamakla yükümlüdürler.
Çevresel Etki De erlendirmesi Olumlu Karar veya Çevresel Etki De erlendirmesi Gerekli De ildir Karar
al nmad kça bu projelerle ilgili onay, izin, te vik, yap ve kullan m ruhsat verilemez; proje için yat ma ba lanamaz ve
ihale edilemez.
Petrol, jeotermal kaynaklar ve maden arama faaliyetleri, Çevresel Etki De erlendirmesi kapsam d ndad r.
Çevresel Etki De erlendirmesine tâbi projeler ve Stratejik Çevresel De erlendirmeye tâbi plân ve programlar ve
konuya ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmeliklerle belirlenir."
MADDE 8 – 2872 say Kanunun 11 inci maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde de tirilmi tir.
" zin alma, ar tma ve bertaraf etme yükümlülü ü
MADDE 11 – Üretim, tüketim ve hizmet faaliyetleri sonucunda olu an at klar al ortamlara do rudan veya
dolayl vermeleri uygun görülmeyen tesis ve i letmeler ile yerle im birimleri at klar yönetmeliklerde belirlenen standart
ve yöntemlere uygun olarak ar tmak ve bertaraf etmekle veya ettirmekle ve öngörülen izinleri almakla yükümlüdürler.
Birinci f krada belirtilen yükümlülü ü bulunan tesis ve i letmeler ile yerle im birimlerine;
1)
aat ruhsat a amas nda bu yükümlülü ünü yerine getirece ini gösterir proje ve belgeleri ilgili kuruma
sunmad kça in aat ruhsat verilmez.
2)
aat bitmi olanlardan, bu yükümlülü ü yerine getirmeyenlere i letme ruhsat ve/veya yap kullanma ruhsat
verilmez.
3) aat ruhsat na, yap kullanma veya i letme ruhsat haiz olmakla birlikte ar tma ve bertaraf yükümlülüklerini
yerine getirmemeleri halinde, verilmi yap kullanma izni veya i letme izni iptal edilir.
Faaliyetlerinde de iklik yapmay ve/veya tesislerini büyütmeyi plânlayan gerçek ve tüzel ki iler yönetmelikle
belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde at klar ar tma veya bertaraf etme yükümlülü ünü yerine getirmek zorundad rlar.
At ksular toplayan kanalizasyon sistemi ile at ksular n ar ld ve ar lm at ksular n bertaraf n sa land
at ksu altyap sistemlerinin kurulmas , bak , onar , slah ve i letilmesinden; büyük ehirlerde 20/11/1981 tarihli ve
2560 say
stanbul Su ve Kanalizasyon daresi Genel Müdürlü ü Kurulu ve Görevleri Hakk nda Kanunla belirlenen
kurulu lar, belediye ve mücavir alan s rlar içinde belediyeler, bunlar n d nda iskâna konu her türlü kullan m alan nda
valili in denetiminde bu alanlar kullananlar sorumludur.
Serbest ve/veya endüstri bölgelerinde bölge müdürlükleri, kültür ve turizm koruma ve geli me bölgelerinde, turizm
merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanl veya yetkili k ld birimler, organize sanayi bölgelerinde organize sanayi
bölgesi yönetimi, küçük sanayi sitelerinde kooperatif ba kanl klar , mevcut yerle im alanlar ndan kopuk olarak münferit
yap lm tatil köyü, tatil sitesi, turizm tesis alanlar vb. kullan m alanlar nda ise site yönetimleri veya tesis i letmecileri
at ksu altyap sistemlerinin kurulmas , bak , onar
ve i letilmesinden sorumludurlar.

At ksu altyap sistemlerini kullanan ve/veya kullanacaklar, ba lant sistemlerinin olup olmad na bak lmaks n,
ar tma sistemlerinden sorumlu yönetimlerin yapaca her türlü yat m, i letme, bak m, onar m, slah ve temizleme
harcamalar n tamam na kirlilik yükü ve at ksu miktar oran nda kat lmak zorundad rlar. Bu hizmetlerden
yararlananlardan, belediye meclisince ve bu maddede sorumluluk verilen di er idarelerce belirlenecek tarifeye göre at ksu
toplama, ar tma ve bertaraf ücreti al r. Bu f kra uyar nca tahsil edilen ücretler, at ksu ile ilgili hizmetler d nda
kullan lamaz.
At ksu toplama havzas n birden fazla belediye veya kurumun yetki sahas nda olmas halinde; at ksu ar tma
tesisini i leten kurum, at ksu ile ilgili yat m ve harcama giderlerini kirletenlerden kirlilik yükü ve at ksu miktar
nispetinde tahsil eder.
At k üreticileri uygun metot ve teknolojiler ile at klar en az düzeye dü ürecek tedbirleri almak zorundad rlar.
At klar n üretiminin ve zararlar n önlenmesi veya azalt lmas ile at klar n geri kazan lmas ve geri kazan labilen
at klar n kayna nda ayr toplanmas esast r. At k yönetim plânlar n haz rlanmas na ili kin esaslar, Bakanl kça
kar lacak yönetmelikle düzenlenir.
Geri kazan m imkân olmayan at klar, yönetmeliklerle belirlenen uygun yöntemlerle bertaraf edilir.
Büyük ehir belediyeleri ve belediyeler evsel kat at k bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, i letmek veya
lettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapaca yat m,
letme, bak m, onar m ve slah harcamalar na kat lmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince
belirlenecek tarifeye göre kat at k toplama, ta ma ve bertaraf ücreti al r. Bu f kra uyar nca tahsil edilen ücretler, kat
at kla ilgili hizmetler d nda kullan lamaz.
Üretici, ithalatç ve piyasaya sürenlerin sorumlulu u kapsam nda yükümlülük getirilen üreticiler, ithalatç lar ve
piyasaya sürenler, ürünlerinin faydal kullan m ömrü sonucunda olu an at klar n toplanmas , ta nmas , geri kazan ,
geri dönü ümü ve bertaraf edilmelerine dair yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve bunlara yönelik gerekli
harcamalar n kar lanmas , e itim faaliyetlerinin gerçekle tirilmesi amac yla Bakanl n koordinasyonunda bir araya
gelerek tüzel ki ili i haiz birlikler olu tururlar. Bu kapsamda yükümlülük getirilen kurum ve kurulu lar n
sorumluluklar n bu birliklere devrine ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmeliklerle belirlenir.
Tehlikeli at k üreticileri, yönetmelikle belirlenecek esaslara göre at klar
bertaraf etmek veya ettirmekle
yükümlüdürler.
At k geri kazan m, geri dönü üm ve bertaraf tesislerini kurmak ve i letmek isteyen gerçek ve/veya tüzel ki iler,
yönetmelikle belirlenen esaslar do rultusunda, ürün standard , ürünlerinin sat a uygunlu u ve piyasadaki denetimi ile
ilgili izni, ilgili kurumlardan almak kayd ile Bakanl ktan lisans almakla yükümlüdür.
Evsel at klar hariç olmak üzere, at k ta ma ve/veya toplama i lerini yapan kurum veya kurulu lar Bakanl ktan
lisans almak zorundad r. Evsel at klar n ta ma ve toplama i lerini yapan kurum ve kurulu lar Bakanl kça kay t alt na
al r.
At ksu ar
, at k bertaraf ve at k geri kazan m tesisleri yapmak amac yla belediyelerin hizmet birlikleri
kurmalar halinde, bu hizmet birliklerine ara rma, etüt ve proje konular nda Bakanl kça teknik ve malî yard m yap r.
Tesis yap m projeleri ise bu Kanunun 18 inci maddesi çerçevesinde kredi veya yard m ile desteklenebilir. Kredi borcunun
geri ödenmemesi durumunda 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre takip
yap r ve öncelikle 2380 say Belediyelere ve l Özel darelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi
Hakk nda Kanunun ek 4 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde ilgili belediyelerin ller Bankas ndaki paylar ndan tahsil
olunur.
Ar tma ve bertaraf etme yükümlülü üne tâbi tesis ve i letmeler ile yerle im birimleri, bu yükümlülü e istinaden
kurulmas zorunlu olan ar tma ve bertaraf sistemleri, at ksu ar tma ve ön ar tma sistemleri ile at ksu altyap sistemlerinin
kurulmas , onar , slah , i letilmesi ve harcamalara katk paylar n belirlenmesi ile ilgili usûl ve esaslar Bakanl kça
yönetmeliklerle düzenlenir. Bu konuda di er kanunlarla verilen yetkiler sakl r.
Bu Kanunun uygulanmas sa lamak üzere al nmas gereken izinler ve bu izinlerin tâbi olaca usûl ve esaslar
Bakanl kça ç kar lacak yönetmeliklerle belirlenir.
Faaliyetleri nedeniyle çevreye olumsuz etkileri olabilecek kurum, kurulu ve i letmeler taraf ndan, faaliyetlerine
ili kin olas bir kaza durumunda, kazan n çevreye olumsuz etkilerini kontrol alt na almak ve azaltmak üzere uygulanacak
acil durum plânlar haz rlanmas zorunludur. Buna ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle düzenlenir.
Bu plânlar dikkate al narak Bakanl n koordinasyonunda ilgili kurum ve kurulu larca yerel, bölgesel ve ulusal acil
durum plânlar haz rlan r.
Liman, tersane, gemi bak m-onar m, gemi söküm, marina gibi k tesisleri; kendi tesislerinde ve gemi ve di er
deniz araçlar nda olu an petrollü, ya kat at klar ve sintine, kirli balast, slaç, slop gibi s at klar ile evsel at ksu ve kat
at klar n al nmas , depolanmas , ta nmas ve bertaraf ile ilgili i lemleri ve tesisleri yapmak veya yapt rmakla
yükümlüdürler. Buna ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir."
MADDE 9 – 2872 say Kanunun 12 nci maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde de tirilmi tir.
"Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülü ü

MADDE 12 – Bu Kanun hükümlerine uyulup uyulmad
denetleme yetkisi Bakanl a aittir. Gerekti inde bu
yetki, Bakanl kça; il özel idarelerine, çevre denetim birimlerini kuran belediye ba kanl klar na, Denizcilik Müste arl na,
Sahil Güvenlik Komutanl na, 13/10/1983 tarihli ve 2918 say Karayollar Trafik Kanununa göre belirlenen denetleme
görevlilerine veya Bakanl kça uygun görülen di er kurum ve kurulu lara devredilir. Denetimler, Bakanl n belirledi i
denetim usûl ve esaslar çerçevesinde yap r.
Askerî i yerleri, askerî bölgeler ve tatbikatlar n bu Kanun çerçevesindeki denetimi ve neticelerine ait i lemler;
Genelkurmay Ba kanl , Millî Savunma Bakanl , çi leri Bakanl ve Bakanl k taraf ndan mü tereken haz rlanacak
yönetmeli e göre yürütülür.
lgililer, Bakanl n veya denetimle yetkili di er mercilerin isteyecekleri bilgi ve belgeleri vermek, yetkililerin
yapt racaklar analiz ve ölçümlerin giderlerini kar lamak, denetim esnas nda her türlü kolayl göstermek zorundad rlar.
lgililer, çevre kirlili ine neden olabilecek faaliyetleri ile ilgili olarak, kulland klar hammadde, yak t, ç kard klar
ürün ve at klar ile üretim emalar , acil durum plânlar , izleme sistemleri ve kirlilik raporlar ile di er bilgi ve belgeleri
talep edilmesi halinde Bakanl a veya yetkili denetim birimine vermek zorundad rlar.
Denetim, bilgi verme ve bildirim yükümlülü üne ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle
düzenlenir."
MADDE 10 – 2872 say Kanunun 13 üncü maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde de tirilmi tir.
"Tehlikeli kimyasallar ve at klar
MADDE 13 – Tehlikeli kimyasallar n belirlenmesi, üretimi, ithalat , at k konumuna gelinceye kadar geçen süreçte
kullan m alanlar ve miktarlar , etiketlenmesi, ambalajlanmas , s fland lmas , depolanmas , risk de erlendirilmesi,
ta nmas ile ihracat na ili kin usûl ve esaslar ilgili kurum ve kurulu lar n görü leri al narak Bakanl kça ç kar lacak
yönetmelikle belirlenir.
Yönetmelik hükümlerine ayk olarak piyasaya sürüldü ü tespit edilen tehlikeli kimyasallar ile bu kimyasallar
içeren e ya, bunlar sat ve kullan m amac yla piyasaya süren kurum, kurulu ve i letmelere toplatt r ve imha ettirilir.
Nakil ve imha için gereken masraflar ilgililerince kar lan r. Bu yükümlülü ün yerine getirilmemesi halinde bu masraflar,
ilgili kurum, kurulu ve i letmelerden 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre
tahsil edilir.
Ba bakanl k D Ticaret Müste arl baz yak tlar n, maddelerin, at klar n, tehlikeli kimyasallar ile bu kimyasallar
içeren e yalar n ithalini, Bakanl n görü ünü alarak yasaklayabilir veya kontrole tâbi tutabilir.
Tehlikeli at klar n ithalat yasakt r.
Tehlikeli at klar n tan
ile tehlikeli at klar n olu um a amas ndan itibaren toplanmas , ayr lmas , geçici ve ara
depolanmas , geri kazan lmas , yeniden kullan lmas , ta nmas , bertaraf , bertaraf sonras kontrolü, ihracat , transit geçi i,
ambalajlanmas , etiketlenmesi, denetimi ve at k yönetim plânlar n haz rlanmas ile ilgili usûl ve esaslar Bakanl kça
yay mlanacak yönetmelikle belirlenir.
Tehlikeli kimyasallar n üretimi, sat , depolanmas , kullan lmas ve ta nmas faaliyetleri ile tehlikeli at klar n
toplanmas , ta nmas , geçici ve ara depolanmas , geri kazan , yeniden kullan lmas ve bertaraf faaliyetlerinde
bulunanlar, bu Kanun ile getirilen yükümlülükler aç ndan müteselsilen sorumludurlar. Sorumlular bu Kanunda belirtilen
meslekî faaliyetleri nedeniyle olu acak bir kaza dolay yla üçüncü ah slara verebilecekleri zararlara kar tehlikeli
kimyasal ve tehlikeli at k malî sorumluluk sigortas yapt rmak zorunda olup, faaliyetlerine ba lamadan önce Bakanl ktan
gerekli izni al rlar. Sigorta yapt rma zorunlulu una uymayan kurum, kurulu ve i letmelere bu faaliyetler için izin
verilmez.
Bu maddede öngörülen zorunlu malî sorumluluk sigortas , malî yeterliliklerine göre, Hazine Müste arl nca
belirlenen sigorta irketleri taraf ndan ya da ba
oldu u Bakan n onay ile Hazine Müste arl nca ç kar lacak bir
yönetmelikle olu turulacak bir havuz taraf ndan temin edilir. Havuzun yönetim ve i leyi i ile ilgili usûl ve esaslar da ayn
yönetmelikle belirlenir. Havuz, sigorta ve/veya reasürans havuzu eklinde olu turulur. Kamu ad na havuzda belirli bir
pay n korunmas na karar verilmesi hususunda Hazine Müste arl
n ba
bulundu u Bakan yetkilidir. Havuzun
ba lang ç giderleri için geri ödenmek üzere Hazine Müste arl
bütçesinden avans kulland labilir. Havuzun
yükümlülükleri; prim gelirleri ve bunlar n getirileri, piyasalardan sa layaca reasürans ve benzeri korumalar ve ödeme
gücüyle s rl r.
Bakanl k, Hazine Müste arl
n uygun görü ünü almak kayd yla, tehlikeli kimyasallar ve tehlikeli at klarla ilgili
faaliyetlerde bulunanlar n malî sorumluluk sigortas yapt rma zorunlulu unu, bu sigortaya ili kin genel artlar ile tarife ve
talimatlar n yürürlü e girmesinden itibaren en çok bir y l ertelemeye yetkilidir.
Her bir sorumlu taraf ndan yapt lacak malî sorumluluk sigortas na ili kin sigorta genel artlar Hazine
Müste arl nca onaylan r. Malî sorumluluk sigortas tarife ve talimatlar Hazine Müste arl
n ba oldu u Bakan
taraf ndan tespit edilir. Hazine Müste arl
n ba oldu u Bakan tarifeyi serbest b rakmaya yetkilidir."
MADDE 11 – 2872 say Kanunun 14 üncü maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 14 – Ki ilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sa
bozacak ekilde ilgili yönetmeliklerle
belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titre im olu turulmas yasakt r.

Ula m araçlar , antiye, fabrika, atölye, i yeri, e lence yeri, hizmet binalar ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve
titre imin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri taraf ndan gerekli tedbirler al r."
MADDE 12 – 2872 say Kanunun 15 inci maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 15 – Bu Kanun ve bu Kanun uyar nca yay mlanan yönetmeliklere ayk davrananlara söz konusu ayk
faaliyeti düzeltmek üzere Bakanl kça ya da 12 nci maddenin birinci f kras uyar nca denetim yetkisinin devredildi i kurum
ve merciler taraf ndan bir defaya mahsus olmak üzere esaslar yönetmelikle belirlenen ve bir y a mamak üzere süre
verilebilir.
Faaliyet; süre verilmemesi halinde derhal, süre verilmesi durumunda, bu süre sonunda ayk k düzeltilmez ise
Bakanl kça ya da 12 nci maddenin birinci f kras uyar nca denetim yetkisinin devredildi i kurum ve merciler taraf ndan
smen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulur. Çevre ve insan sa
yönünden tehlike yaratan faaliyetler
süre verilmeksizin durdurulur.
Çevresel Etki De erlendirmesi incelemesi yap lmaks n ba lanan faaliyetler Bakanl kça, proje tan m dosyas
haz rlanmaks n ba lanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülkî amiri taraf ndan süre verilmeksizin durdurulur.
Süre verilmesi ve faaliyetin durdurulmas , bu Kanunda öngörülen cezalar n uygulanmas na engel te kil etmez."
MADDE 13 – 2872 say Kanunun mülga 18 inci maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde yeniden
düzenlenmi tir.
"Çevre katk pay al nmas , di er gelirler ve bütçe ödenekleri
MADDE 18 – Çevre kirlili inin önlenmesi, çevrenin iyile tirilmesi ve çevre ile ilgili yat mlar n desteklenmesi
amac yla;
a) thaline izin verilen kontrole tâbi yak t ve at klar n CIF bedelinin yüzde biri ile hurdalar n CIF bedelinin binde
be i oran nda al nacak miktar,
b) Büyük ehir belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerince tahsil edilen su ve kullan lm sular uzakla rma
bedelinin yüzde biri,
çevre katk pay olarak tahsil edilir. Tahsil edilen bu tutarlar, ilgililerce en geç ertesi ay n onbe ine kadar ilgili mal
saymanl klar hesaplar na aktar r ve bütçeye gelir kaydedilir.
Ayr ca, yurt içi ve yurt d ndan temin edilecek her türlü hibe, yard m ve ba lar ile kredi anapara geri dönü leri
ve kredi faizleri de tahsil edilerek, Çevre ve Orman Bakanl Merkez Saymanl k Müdürlü ü hesab na yat r ve bütçeye
gelir kaydedilir.
Bu maddede say lan gelirlerin tahsilat nda 6183 say Amme Alacaklar n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun
hükümleri uygulan r.
Bakanlar Kurulu (a) ve (b) bentlerinde yer alan oranlar ayr ayr veya topluca s ra kadar indirmeye veya kanunî
oran na kadar yükseltmeye yetkilidir.
At ksu ar
, at k bertaraf ve kat at k geri kazan m tesislerinin gözetim, fizibilite, etüt, proje ve in aat i lerinin
kredi veya yard m suretiyle desteklenmesi ile çevre düzeni plânlar n yap , hava, su ve toprak kalitesinin ölçüm ve
izleme a
n olu turulmas , gürültünün önlenmesi ile ilgili etüt ve projelerin desteklenmesi, acil müdahale plânlar n
haz rlanmas , Çevresel Etki De erlendirmesi faaliyetleri, havza koruma plân çal malar , biyolojik çe itlili in korunmas ,
çölle me ve iklim de ikli i ile mücadele çal malar , stratejik çevresel de erlendirme, nesli tehlikede olan bitki ve
hayvan türleri ile ya ama ortamlar n korunmas , uluslararas sözle melerden kaynaklanan yükümlülüklerin kar lanmas ,
çevre e itimi ve yay
ile ilgili faaliyetler ve ihtisas komisyonlar için yap lan harcamalar ile çevre kirlili inin
giderilmesi çal malar için Bakanl k bütçesine, y bütçe gelirleri içerisinde tahmin edilen yukar daki gelirler
kar
ödenek öngörülür.
Yukar da say lan gelirlerin tahsili ve bütçede öngörülen ödeneklerin kullan
ile ilgili usûl ve esaslar, Maliye
Bakanl
n uygun görü ü üzerine Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir."
MADDE 14 – 2872 say Kanunun 20 nci maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 20 – darî nitelikteki cezalar unlard r:
a) Ek 4 üncü madde uyar nca emisyon ölçümü yapt rmayan motorlu ta t sahiplerine 500 Türk Liras ,
yönetmeliklerle belirlenen standartlara ayk emisyona sebep olan motorlu ta t sahiplerine 1.000 Türk Liras idarî para
cezas verilir.
b) Hava kirlili i yönünden önemli etkileri nedeniyle kurulmas ve i letilmesi yönetmelikle izne tâbi tutulan
tesisleri, yetkili makamlardan izin almadan kuran ve i leten veya iznin iptal edilmesine ra men kurmaya ve i letmeye
devam eden veya bu tesislerde izin almaks n sonradan de iklik yapan veya yetkili makamlar n gerekli gördükleri
de iklikleri tan nan sürede yapmayanlara 24.000 Türk Liras idarî para cezas verilir. Bu tesislerde emisyon miktarlar
yönetmelikle belirlenen s rlar a yorsa 48.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
zne tâbi tesisleri, ald klar izin belgesinde veya yönetmeliklerde öngörülen önlemleri almadan veya
yönetmeliklerde belirlenen emisyon standartlar na ve s rlamalar na ayk olarak i letenlere 24.000 Türk Liras idarî para
cezas verilir.
c) Hava kirlili i yönünden kurulmas ve i letilmesi izne tâbi olmayan tesislerin i letilmesi s ras nda yönetmelikle
belirlenen standartlara ayk emisyona neden olanlara 6.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.

Bu Kanunun ek 9 uncu maddesine ayk davrananlara 2.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
Bu bendin birinci paragraf nda öngörülen fiilin konutlarla ilgili olarak i lenmesi halinde verilecek ceza toplu veya
ferdî
lan konutlarda her ba ms z bölüm için 300 Türk Liras r. Bu cezai sorumluluk toplu
lan konutlarda
yöneticiye, ferdî
lan konutlarda ise konutu kullanana aittir.
d) Hava kirlili i yönünden özel önem ta yan bölgelerde veya kirlili in ciddi boyutlara ula
zamanlarda ve
yerlerde veya kritik meteorolojik artlarda yönetmeliklerle öngörülen önlemleri almayan, yasaklara ayk davranan ya da
mahallî çevre kurullar nca bu konuda al nan kararlara uymayanlara bu maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen cezalar
bir kat art larak verilir.
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak i lenmesi halinde cezai sorumluluk bu maddenin (c) bendinin üçüncü paragraf na
göre tespit edilir.
e) Çevresel Etki De erlendirmesi sürecine ba lamadan veya bu süreci tamamlamadan in aata ba layan ya da
faaliyete geçenlere yap lan proje bedelinin yüzde ikisi oran nda idarî para cezas verilir. Cezaya konu olan durumlarda
yat mc faaliyet alan eski hale getirmekle yükümlüdür.
Çevresel Etki De erlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye ayk davrananlara, her bir ihlal için 10.000
Türk Liras idarî para cezas verilir.
f) 11 inci maddeye göre kurulmas zorunlu olan at k al m, ön ar tma, ar tma veya bertaraf tesislerini kurmayanlar
ile kurup da çal rmayanlara 60.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
g) 12 nci maddede öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülü ünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Liras
idarî para cezas verilir.
h) Bu Kanunun 14 üncü maddesine göre ç kar lan yönetmelikle belirlenen önlemleri almayan veya standartlara
ayk
ekilde gürültü ve titre ime neden olanlara, konutlar için 400 Türk Liras , ula m araçlar için 1.200 Türk Liras ,
yerleri ve atölyeler için 4.000 Türk Liras , fabrika, antiye ve e lence gürültüsü için 12.000 Türk Liras idarî para cezas
verilir.
) Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve s rlamalara ayk olarak ülkenin egemenlik alanlar ndaki denizlerde ve
yarg lama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlar nda ve bunlarla ba lant sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj gölleri ile
akarsularda;
1) Petrol ve petrol türevleri (ham petrol, akaryak t, sintine, slaç, slop, rafine ürün, ya at k vb.) tahliyesi veya
de arj yapan tankerlerden, bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton ba na 40 Türk Liras , bin ilâ be bin (dahil)
gros ton aras nda olanlara, bu miktar ve ilave her gros ton ba na 10 Türk Liras , be bin gros tondan fazla olanlara ise,
yukar daki miktarlar ve ilave her gros ton ba na 100 Kuru ,
2) Kirli balast tahliyesi yapan tankerlerden bin (dahil) gros tona kadar olanlar için gros ton ba na 30 Türk Liras ,
bin ilâ be bin (dahil) gros ton aras nda olanlara bu miktar ve ilave her gros ton ba na 6 Türk Liras , be bin gros tondan
fazla olanlara ise, yukar daki miktarlar ve ilave her gros ton ba na 100 Kuru ,
3) Petrol türevleri (sintine, slaç, slop, akaryak t, ya at k vb.) veya kirli balast tahliyesi yapan gemi ve di er deniz
vas talar ndan bin gros tona kadar olanlar için gros ton ba na 20 Türk Liras , bin ilâ be bin (dahil) gros ton aras nda
olanlara bu miktar ve ilave her gros ton ba na 4 Türk Liras , be bin gros tondan fazla olanlara ise, yukar daki miktarlar ve
ilave her gros ton ba na 100 Kuru ,
4) Kat at k b rakan veya evsel at ksu de arj yapan tanker, gemi ve di er deniz araçlar ndan bin (dahil) gros tona
kadar olanlar için gros ton ba na 10 Türk Liras , bin ilâ be bin (dahil) gros ton aras nda olanlara bu miktar ve ilave her
gros ton ba na 2 Türk Liras , be bin gros tondan fazla olanlara ise, yukar daki miktarlar ve ilave her gros ton ba na 40
Kuru ,
idarî para cezas verilir.
Tehlikeli madde ve at klar n de arj durumunda uygulanacak idarî para cezalar , petrol ve türevleri kategorisi esas
al narak on kat verilir.
Kirlili in olu mas müteakip gemi veya deniz arac n kendi imkânlar ile neden oldu u kirlili i giderdi inin tespit
edilmesi durumunda, idarî para cezas 1/3 oran nda uygulan r.
Cezan n derhal ve defaten ödenmemesi veya bu hususta yeterli teminat gösterilmemesi halinde, gemiler ve
götürülebilen di er deniz vas talar en yak n liman yetkilisine teslim edilerek seyrüseferden ve faaliyetten men edilir.
Banka teminat mektubu veya geminin ba oldu u kulüp sigortac taraf ndan düzenlenecek teminat mektubu teminat
olarak kabul edilir.
Yabanc devlet egemenli i alt ndaki sularda bu devletlerin mevzuat n Türk bayrakl gemiler taraf ndan ihlali
durumunda, ilgili devletin ceza uygulamamas ve Türkiye'nin cezaland rmas
talep etmesi durumunda bu Kanun
hükümleri uygulan r.
Bu bendin birinci paragraf d nda, bu Kanun ve bu Kanun uyar nca ç kar lan yönetmeliklere ayk olarak ülkenin
egemenlik alan ndaki denizlere ve yarg lama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlar na, içme ve kullanma suyu sa lama
amac na yönelik olmayan sulara at k bo altanlara 24.000 Türk Liras idarî para cezas verilir. Yukar da öngörülen fiilin
konutlarla ilgili olarak i lenmesi halinde her konut ve ba ms z bölüm için 600 Türk Liras idarî para cezas verilir. Bu
cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, di er konutlarda ise yöneticiye aittir.

i) Bu Kanunun ek 8 inci maddesi uyar nca yürürlü e konulan yönetmelik hükümlerine ayk davrananlara 1.000
Türk Liras idarî para cezas verilir.
j) Kanunda ve yönetmelikte öngörülen yasaklara veya standartlara ayk olarak veya önlemleri almadan at klar
topra a verenlere 24.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak i lenmesi halinde her konut ve ba ms z bölüm için 600 Türk Liras idarî para
cezas verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, di er konutlarda ise yöneticiye aittir.
k) Bu Kanunun 9 uncu maddesinin (a) bendinde belirtilen hususlara ayk olarak biyolojik çe itlili i tahrip
edenlere, (d) bendi uyar nca ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslar na
ayk davrananlara ve (e) bendinin ikinci paragraf uyar nca sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullan m
usûl ve esaslar na ayk davrananlar ile (f) bendinde belirlenen esaslara ve yasaklamalara ayk davrananlara 20.000 Türk
Liras , (e) bendinin birinci paragraf na ayk davrananlara 100.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
l) Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (c) bendine ayk olarak an z yakanlara her dekar için 20 Türk Liras idarî
para cezas verilir. An z yakma fiilinin orman ve sulak alanlara biti ik yerler ile meskûn mahallerde i lenmesi durumunda
ceza be kat art r.
Bu Kanunun ek 1 inci maddesinin (d) bendi uyar nca tespit edilen esaslara ayk olarak ülkenin egemenlik
alanlar ndaki denizlerden ve kazas na tâbi olan deniz yetki alanlar ndan, akarsular ve göller ile tar m alanlar ndan
belirlenen esaslara ayk olarak kum, çak l ve benzeri maddeleri alanlara metreküp ba na 120 Türk Liras idarî para
cezas verilir.
m) Bu Kanunun ek 2 nci maddesinde öngörülen çevre yönetim birimini kurmayanlara 6.000 Türk Liras , çevre
görevlisi bulundurmayanlara ya da Bakanl kça yetkilendirilmi firmalardan hizmet almayanlara 4.000 Türk Liras idarî
para cezas verilir.
n) Bu Kanunun 9 uncu maddesi uyar nca belirlenen koruma esaslar na ayk
olarak içme ve kullanma suyu
koruma alanlar na, kayna n kendisine ve bu kayna besleyen yerüstü ve yeralt sular na, sulama ve drenaj kanallar na
at k bo altanlara 48.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
Bu fiilin konutlarla ilgili olarak i lenmesi halinde her konut ve ba ms z bölüm için 1.200 Türk Liras idarî para
cezas verilir. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, di er konutlarda ise yöneticiye aittir.
Bu alanlarda Kanuna ve yönetmeliklere ayk olarak yap lan yap lar 3194 say
mar Kanununda belirlenen
esaslara göre y kt r.
o) Bu Kanunun 11 inci maddesinde öngörülen acil durum plânlar yönetmelikle belirlenen usûl ve esaslara
uygun olarak haz rlamayan ve bu plânlar n uygulanmas için gerekli tedbirleri almayan, ekip ve ekipmanlar
bulundurmayanlar ile yerel, bölgesel ve ulusal acil durum plânlar na uymayanlara 12.000 Türk Liras idarî para cezas
verilir.
p) Bu Kanunun 13 üncü maddesinde öngörülen malî sorumluluk sigortas yapt rmayanlara 24.000 Türk Liras
idarî para cezas verilir.
r) Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya s rlamalara ayk olarak at k
toplayan, ta yan, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, geri dönü üm sa layan, tekrar kullanan veya bertaraf
edenlere 24.000 Türk Liras , ithal edenlere 60.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
s) Umuma aç k yerlerde her ne ekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere 100 Türk Liras idarî para cezas verilir.
t) Tehlikeli at klar n her ne ekilde olursa olsun ülkeye giri ini sa layanlara ayr ayr 2.000.000 Türk Liras idarî
para cezas verilir.
u) Tehlikeli at klar ilgili mercilere ön bildirimde bulunmadan ihraç eden veya transit geçi ini yapanlara 2.000.000
Türk Liras idarî para cezas verilir.
v) Bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde öngörülen yasaklara veya s rlamalara ayk olarak tehlikeli at klar
toplayan, ay ran, geçici ve ara depolama yapan, geri kazanan, yeniden kullanan, ta yan, ambalajlayan, etiketleyen, bertaraf
eden ve ömrü dolan tehlikeli at k bertaraf tesislerini kurallara uygun olarak kapatmayanlara 100.000 Türk Liras ndan
1.000.000 Türk Liras na kadar idarî para cezas verilir.
y) Tehlikeli kimyasallar ve bu kimyasallar içeren e yay bu Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen usûl ve
esaslara, yasak ve s rlamalara ayk
olarak üreten, i leyen, ithal ve ihraç eden, ta yan, depolayan, kullanan,
ambalajlayan, etiketleyen, satan ve sat a sunanlara, 100.000 Türk Liras ndan 1.000.000 Türk Liras na kadar idarî para
cezas verilir.
Bu maddenin (k), (l), (r), (s), (t), (u), (v) ve (y) bentlerinde öngörülen idarî para cezalar kurum, kurulu ve
letmelere üç kat olarak verilir.
Bu maddede öngörülen ceza miktarlar on kat na kadar art rmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Bu maddenin uygulamas nda Türk Ceza Kanunu ile di er kanunlar n, fiilin suç olu turmas haline ili kin
hükümleri sakl r."
MADDE 15 – 2872 say Kanunun 23 üncü maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 23 – Bu Kanunda belirtilen idarî para cezalar , bu cezalar n verilmesini gerektiren fiillerin
lenmesinden itibaren üç y l içinde birinci tekrar nda bir kat, ikinci ve müteakip tekrar nda iki kat art larak verilir."

MADDE 16 – 2872 say Kanunun 24 üncü maddesi a
daki ekilde de tirilmi tir.
"MADDE 24 – Bu Kanunda öngörülen idarî yapt m kararlar verme yetkisi Bakanl a aittir.
Bu yetki, 12 nci maddenin birinci f kras uyar nca denetim yetkisinin devredildi i kurum ve merciler
taraf ndan da kullan r.
Bu Kanunda öngörülen idarî yapt m kararlar Bakanl k merkez te kilât nda genel müdürler, ta ra te kilât nda il
çevre ve orman müdürlerince verilir.
Bu Kanunun 12 nci maddesinin birinci f kras uyar nca denetim yetkisi verilen kurum ve merciler taraf ndan
verilen idarî para cezalar n yüzde ellisi, bu Kanun uyar nca yap lacak denetimlerle ilgili harcamalar kar lamak ve di er
çevre hizmetlerinde kullan lmak üzere bu kurumlar n bütçesine gelir kaydedilir, yüzde ellisi ise genel bütçeye gelir
kaydedilir.
Bu Kanun uyar nca yap lacak denetimlerle ilgili harcamalar kar lamak ve di er çevre hizmetlerinde kullan lmak
üzere, Bakanl k bütçesine, genel bütçeye gelir kaydedilecek idarî para cezalar kar
gerekli ödenek öngörülür."
MADDE 17 – 2872 say Kanunun 25 inci maddesi ba
ile birlikte a daki ekilde de tirilmi tir.
" darî yapt mlar n uygulanmas , tahsil usûlü ve itiraz
MADDE 25 – Bu Kanunda öngörülen idarî yapt mlar n uygulanmas
gerektiren fiillerle ilgili olarak
yetkili denetleme elemanlar nca bir tutanak tanzim edilir. Bu tutanak denetleme elemanlar n ba bulundu u ve
idarî yapt m karar vermeye yetkili mercie intikal ettirilir. Bu merci, tutana de erlendirerek gerekli idarî yapt m
karar verir. darî yapt m karar , 11/2/1959 tarihli ve 7201 say Tebligat Kanunu hükümlerine göre idarî yapt m
karar veren merci taraf ndan ilgiliye tebli edilir.
darî yapt m kararlar na kar tebli tarihinden itibaren otuz gün içinde idare mahkemesinde dava aç labilir. Dava
açm olmak idarece verilen cezan n tahsilini durdurmaz.
darî para cezalar n tahsil usûlü hakk nda 30/3/2005 tarihli ve 5326 say Kabahatler Kanunu hükümleri
uygulan r.
Ceza vermeye yetkili kurum ve merciler taraf ndan tahsil edilen idarî para cezalar , Maliye Bakanl ndan izin
al narak Bakanl kça bast lan ve da lan makbuz kar
nda tahsil edilir.
Bu Kanuna göre verilecek idarî para cezalar nda ihlalin tespiti ve cezan n kesilmesi usûlleri ile ceza uygulamas nda
kullan lacak makbuzlar n ekli, da
ve kontrolüne ili kin usûl ve esaslar Maliye Bakanl
n görü ü al narak
Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir."
MADDE 18 – 2872 say Kanunun 26 nc maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde de tirilmi tir.
"Adlî nitelikteki cezalar
MADDE 26 – Bu Kanunun 12 nci maddesinde öngörülen bildirim ve bilgi verme yükümlülü üne ayk olarak
yanl ve yan lt bilgi verenler, alt aydan bir y la kadar hapis cezas ile cezaland r.
Bu Kanunun uygulanmas nda yanl ve yan lt belge düzenleyenler ve kullananlar hakk nda 26/9/2004 tarihli ve
5237 say Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ili kin hükümleri uygulan r.
Bu maddeye göre yarg ya intikal eden çevresel etki de erlendirmesine ili kin ihtilaflarda çevresel etki
de erlendirmesi süreci yarg lama sonuna kadar durur."
MADDE 19 – 2872 say Kanunun 28 inci maddesine a
daki f kra eklenmi tir.
"Çevreye verilen zararlar n tazminine ili kin talepler zarar görenin zarar ve tazminat yükümlüsünü ö rendi i
tarihten itibaren be y l sonra zamana
na u rar."
MADDE 20 – 2872 say Kanunun 29 uncu maddesinin birinci f kras a
daki ekilde de tirilmi ve maddeye
bu f kray müteakiben a
daki f kra eklenmi tir.
"Çevre kirlili inin önlenmesi ve giderilmesine ili kin faaliyetler te vik tedbirlerinden yararland r. Bu amaçla her
n ba nda belirlenen te vik sistemine Bakanl n görü ü al nmak sureti ile Hazine Müste arl nca yeni esaslar
getirilebilir."
"Ar tma tesisi kuran, i leten ve yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren kurulu lar n ar tma
tesislerinde kulland klar elektrik enerjisi tarifesinin, sanayi tesislerinde kullan lan enerji tarifesinin yüzde ellisine kadar
indirim uygulamaya Bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir."
MADDE 21 – 2872 say Kanunun 30 uncu maddesi ba
ile birlikte a
daki ekilde de tirilmi tir.
"Bilgi edinme ve ba vuru hakk
MADDE 30 – Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere
ba vurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin al nmas
veya faaliyetin durdurulmas isteyebilir.
Herkes, 9/10/2003 tarihli ve 4982 say Bilgi Edinme Hakk Kanunu kapsam nda çevreye ili kin bilgilere ula ma
hakk na sahiptir. Ancak, aç klanmas halinde üreme alanlar , nadir türler gibi çevresel de erlere zarar verecek bilgilere
ili kin talepler de bu Kanun kapsam nda reddedilebilir."
MADDE 22 – 2872 say Kanunun 31 inci maddesindeki "Çevre Genel Müdürlü ünce" ibaresi "Bakanl kça"
olarak de tirilmi tir.
MADDE 23 – 2872 say Kanuna a
daki ek maddeler eklenmi tir.
"EK MADDE 1 – Topra n korunmas na ve kirlili inin önlenmesine ili kin esaslar unlard r:

a) Topra n korunmas na ve kirlili inin önlenmesine, giderilmesine ili kin usûl ve esaslar ilgili kurulu lar n
görü leri al narak Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
b) Ta oca ve madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini için arazide yap lan kaz lar, dökümler ve do aya
rak lan at klarla bozulan do al yap n yeniden kazan lmas na ili kin usûl ve esaslar ilgili kurulu lar n görü leri al narak
Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
c) An z yak lmas , çay r ve mer'alar n tahribi ve erozyona sebebiyet verecek her türlü faaliyet yasakt r. Ancak,
ikinci ürün ekilen yörelerde valiliklerce haz rlanan eylem plân çerçevesinde ve valiliklerin sorumlulu unda kontrollü an z
yakmaya izin verilebilir.
d) Ülkenin egemenlik alanlar ndaki denizlerden, akar ve kuru dere yataklar ndan, göl yataklar ndan ve tar m
arazilerinden kum, çak l ve benzeri maddelerin al nmas ile ilgili esaslar ilgili kurum ve kurulu lar n görü leri al narak
Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir."
"EK MADDE 2 – Faaliyetleri sonucu çevre kirlili ine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kurulu ve
letmeler çevre yönetim birimi kurmak, çevre görevlisi istihdam etmek veya Bakanl kça yetkilendirilmi kurum ve
kurulu lardan bu amaçla hizmet sat n almakla yükümlüdürler. Bu konuyla ilgili usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak
yönetmelikle belirlenir."
"EK MADDE 3 – Bakanl k, yönetmelikte belirtilen ko ullar ta yanlar çevre gönüllüsü olarak görevlendirebilir.
Bu görev için ilgililere herhangi bir ücret ödenmez.
Görevini kötüye kulland tespit edilen çevre gönüllülerinin bu görevleri sona erdirilir.
Çevre gönüllülerinin çal ma ve e itimlerine ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle
düzenlenir."
"EK MADDE 4 – Motorlu ta t sahipleri, egzoz emisyonlar n yönetmelikle belirlenen standartlara uygunlu unu
belgelemek üzere egzoz emisyon ölçümü yapt rmak zorundad rlar. Trafikte seyreden ta tlar n egzoz emisyon ölçümleri ve
standartlar ile ilgili usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir.
Motorlu ta t üreticileri de üretim a amas nda yönetmelikle belirlenen emisyon standartlar
sa lamakla
yükümlüdür."
"EK MADDE 5 – Bakanl k, bu Kanunla öngörülen ölçme, izleme ve denetleme faaliyetleri ile çevre sorunlar n
çözümüne yönelik di er faaliyetleri yerine getirmek üzere gerekli kurumsal altyap olu turur."
"EK MADDE 6 – Hava kalitesinin korunmas ve hava kirlili inin önlenmesi için, ulusal enerji kaynaklar öncelikli
olmak üzere, Bakanl kça belirlenen standartlara uygun temiz ve kaliteli yak tlar n ve yakma sistemlerinin üretilmesi ve
kullan lmas zorunludur. Standartlara uygun olmayan yakma sistemi ve yak t üretenlere ruhsat verilmez, verilenlerin
ruhsatlar iptal edilir.
Bakanl kça, belirlenen temiz hava politikalar n il ve ilçe merkezlerinde uygulanmas ve hava kalitesinin
izlenmesi esast r.
Hava kalitesinin belirlenmesi, izlenmesi ve ölçülmesine yönelik yöntemler, hava kalitesi s r de erleri ve bu s r
de erlerin a lmamas için al nmas gerekli önlemler ile kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine ili kin
çal malar Bakanl kça yürütülür. Bu çal malara ili kin usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir."
"EK MADDE 7 – Bakanl k, çevre ile ilgili olarak gerekli gördü ü her türlü veri ve bilgiyi, kamu kurum ve
kurulu lar ile gerçek ve tüzel ki ilerden do rudan istemeye yetkilidir. Kendilerinden veri ve bilgi istenen tüm kamu kurum
ve kurulu lar ile gerçek ve tüzel ki iler bu veri ve bilgileri bedelsiz olarak ve talep edilen sürede vermekle yükümlüdür."
"EK MADDE 8 – yonla
olmayan radyasyon yay
sonucu olu an elektromanyetik alanlar n çevre ve
insan sa
üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi için usûl ve esaslar, ilgili kurum ve kurulu lar n görü leri al narak
Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir."
"EK MADDE 9 – Kokuya sebep olan emisyonlar n, yönetmelikle belirlenen s r de erlerin üzerinde çevreye
verilmesi yasakt r. Kokuya sebep olanlar, koku emisyonlar n önlenmesine ili kin tedbirleri almakla yükümlüdür. Buna
ili kin idarî ve teknik usûl ve esaslar Bakanl kça ç kar lacak yönetmelikle belirlenir."
MADDE 24 – 2872 say Kanunun 16, 21, 22 ve Kanuna 3301 say Kanunun 6 nc maddesi ile eklenen ek
maddesi yürürlükten kald lm r.
GEÇ
MADDE 1 – Bu Kanun uyar nca ilgili bakanl klar n görü ü al nmak suretiyle Bakanl kça ç kar lacak
yönetmelikler bu Kanunun yürürlü e girmesinden itibaren en geç bir y l; Hazine Müste arl taraf ndan tespit edilecek
sigorta genel artlar ile Hazine Müste arl
n ba bulundu u Bakan taraf ndan onaylanacak tarife ve talimatlar bu
Kanunun yürürlü e girmesinden itibaren en geç bir y l içinde yay mlan r.
GEÇ
MADDE 2 – Bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihte faal durumda olan i letmelere bu Kanun ve
yönetmeliklerle getirilen ek yükümlülüklerin gerçekle tirilmesi için, yönetmeliklerin yay mlanmas ndan sonra, Bakanl kça
bir y la kadar süre verilebilir.
2872 say Çevre Kanununun 9 uncu maddesinin (h) bendine ayk tesisler, bu Kanunun yay
tarihinden
itibaren bir y l içerisinde kapat r.
GEÇ
MADDE 3 – Bu Kanunun yürürlü e girmesinden önce Çevresel Etki De erlendirmesi Yönetmeli i
hükümlerine tâbi oldu u halde, yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerden, halihaz rda yer seçimi uygun olanlar, bu

Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren alt ay içinde, ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli yükümlülüklerini yerine
getirdiklerini gösterir çevresel durum de erlendirme raporunu haz rlayarak Bakanl a sunar. lgili yönetmeliklerde
belirlenen artlar sa layanlar ba vuru tarihinden itibaren alt ay içinde karara ba lan r.
Çevresel durum de erlendirme raporunu alt ay içinde Bakanl a sunmayan ya da raporun Bakanl a
sunulmas ndan itibaren alt ay içerisinde gerekli çevre koruma önlemlerini almayan faaliyetler Bakanl kça süre
verilmeksizin durdurulur.
Yürürlükteki mevzuat uyar nca yer seçimi uygun olmayan faaliyetler için ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmas
esast r.
GEÇ
MADDE 4 – At ksu ar tma ve evsel nitelikli kat at k bertaraf tesisini kurmam belediyeler ile,
halihaz rda faaliyette olup, at ksu ar tma tesisini kurmam organize sanayi bölgeleri, di er sanayi kurulu lar ile yerle im
birimleri, bu tesislerin kurulmas na ili kin i termin plânlar bu Kanunun yürürlü e girdi i tarihten itibaren bir y l içinde
Bakanl a sunmak ve a
da belirtilen sürelerde i letmeye almak zorundad r.
letmeye alma süreleri, i termin plân n Bakanl a sunulmas ndan itibaren; belediyelerde nüfusu, 100.000’den
fazla olanlarda 3 y l, 100.000 ilâ 50.000 aras nda olanlarda 5 y l, 50.000 ilâ 10.000 aras nda olanlarda 7 y l, 10.000 ilâ
2.000 aras nda olanlarda 10 y l, organize sanayi bölgeleriyle bunlar n d nda kalan endüstri tesislerinde ve at ksu üreten
her türlü tesiste 2 y ld r.
Halen in aat devam eden at ksu ar tma ve kat at k bertaraf tesisleri için i termin plân haz rlanmas art
aranmaz. Tesisin i letmeye al nma süresi bu maddede belirlenen i letmeye al nma sürelerini geçemez.
Belediyeler, organize sanayi bölgeleri, di er sanayi kurulu lar ile yerle im yerleri bu hükümden yararlanmak için
bu Kanunun yay
tarihinden itibaren üç ay içinde Bakanl a ba vurmak zorundad r.
Bu Kanunun 8 inci maddesi ile at ksu altyap sistemlerinin ve kat at k bertaraf tesisleri kurma yükümlülü ü
verilen kurum ve kurulu lar n, bu yükümlülüklerini, bu maddede belirtilen süre içinde yerine getirmemeleri halinde;
belediyelerde nüfusu 100.000’den fazla olanlara 50.000 Türk Liras , 100.000 ilâ 50.000 aras nda olanlara 30.000 Türk
Liras , 50.000 ilâ 10.000 aras nda olanlara 20.000 Türk Liras , 10.000 ilâ 2.000 aras nda olanlara 10.000 Türk Liras ,
organize sanayi bölgelerinde 100.000 Türk Liras , bunlar n d nda kalan endüstri tesislerine ve at ksu üreten her türlü
tesise 60.000 Türk Liras idarî para cezas verilir.
GEÇ
MADDE 5 – Bu Kanuna ekli (1) say listede gösterilen kadrolar iptal edilerek, 190 say Kanun
Hükmünde Kararnamenin eki (I) say cetvelin Çevre ve Orman Bakanl na ili kin bölümünden ç kart lm , ekli (2) say
listede gösterilen kadrolar ise ihdas edilerek, 190 say Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) say cetvelin Çevre ve
Orman Bakanl na ili kin bölümüne eklenmi tir.
GEÇ
MADDE 6 – Bu Kanunda geçen Türk Liras ibaresi kar
nda, uygulamada 28/1/2004 tarihli ve 5083
say Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakk nda Kanun hükümlerine göre Ülkede tedavülde bulunan para
"Yeni Türk Liras " olarak adland ld sürece bu ibare kullan r.
MADDE 25 – Bu Kanun yay
tarihinde yürürlü e girer.
MADDE 26 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
12/5/2006
(1) SAYILI L STE
KURUMU: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I
TE
LÂTI: TA RA
SINIFI
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
H
THS
THS

UNVANI
MEMUR
MEMUR
MEMUR
ORMAN MUH. MEM.
ORMAN MUH. MEM.
ORMAN MUH. MEM.
DAKT LOGRAF
DAKT LOGRAF
OFÖR
OFÖR
OFÖR
OFÖR
EKONOM ST
EKONOM ST

PTAL ED LEN KADROLAR
K/D
KADRO ADED
7
5
8
1
10
4
5
90
7
70
11
70
5
14
7
4
5
45
7
20
9
1
11
30
1
4
2
1

TOPLAM
5
1
4
90
70
70
14
4
45
20
1
30
4
1

THS
THS
THS
THS
THS
THS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS
YHS

TEKN KER
TEKN SYEN
TEKN SYEN
TEKN SYEN
TEKN SYEN
TEKN SYEN
H ZMETL
H ZMETL
H ZMETL
KALOR FERC
KALOR FERC
BEKÇ
BEKÇ
BEKÇ
BEKÇ
TOPLAM

1
3
4
8
9
10
5
7
11
5
7
5
7
8
11

20
15
4
5
5
5
10
8
3
1
1
25
25
5
9
———
500

20
15
4
5
5
5
10
8
3
1
1
25
25
5
9
———
500

(2) SAYILI L STE
KURUMU: ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I
TE
LÂTI: MERKEZ
SINIFI
H
H
H
H

UNVANI
ÇEVRE VE ORMAN UZMANI
ÇEVRE VE ORMAN UZMANI
ÇEVRE VE ORMAN UZMANI
ÇEVRE VE ORMAN UZMAN YRD.
TOPLAM

HDAS ED LEN KADROLAR
DERECE
KADRO ADED
5
100
6
50
7
50
8
300
———
500

