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1. Arka Plan ve Amaç 

Türkiye’de hem Çevre Kanunu hem de Kabahatler Kanunu'nda çevreyi kirletmeye yönelik para 
cezaları bulunmakta, ancak bunlar bireysel ihlaller için genellikle uygulanmamaktadır. Cezaların 
bireysel ihlallere uygulanmamasının nedenleri arasında pratik olarak çok yaygın olan bu durumun 
takibinin zorluğu, yerel yönetimlerin personel/kaynak sınırları ve vatandaşlarla sürtüşmekten 
kaçınma eğilimleri sayılabilir. Ceza uygulamalarının atık yönetimi konusunda doğru davranışın 
yaygınlaşması ve yerleşmesi açısından yararlı olduğu bilinmesine rağmen Türkiye’de bu konuda 
gerçekleştirilen uygulamalar oldukça zayıftır. Ayrıca mevzuatta bulunan belirsizlikler 
uygulamaların gerçekleşmesini zorlaştırabilmektedir.    

Bu çalışmayla çevreyi temiz tutmanın, doğru atık alışkanlıklarına sahip olmanın toplumsal ve 
ahlaki bir vatandaşlık sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, ceza ile teşvik uygulamalarının daha 
etkin hale getirilmesi için çeşitli ülkelerdeki uygulamalar/modeller ortaya konulmaktadır. 
Araştırma ile Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında iyileştirmeye yönelik öneriler geliştirilmesi de 
amaçlanmaktadır.  

2. Çevre Hakkı 

Çevre hakkı, en genel anlamıyla çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini amaç edinen bir haktır. 
Çevre hakkı yeni bir insan hakkı olarak, son yıllarda uluslararası belge ve ulusal anayasalara girmiş 
ve çevresel bozulmaya karşı en etkili ve önemli hukuksal araçlarından biri olarak görülmüştür.1 
1972 yılında Birleşmiş Milletler’in Stockholm’de geçekleştirdiği İnsan Çevresi Konferansı, çevre 
hakkının bir insan hakkı olarak ulusal ve uluslararası metinlere girmesinde bir dönüm noktası 
olmuştur2. Bu konferans sonunda kabul edilen bildirinin ilk maddesinde; “İnsan, onurlu ve iyi bir 
yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir çevrede, özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel 
hakkına sahiptir” ilkesi yer almıştır. Böylelikle uluslararası bir bildiride ilk kez, sağlıklı bir çevrede 
yaşama hakkından bahsedilerek, çevre hakkı kabul edilmiştir. Stockholm Konferansı’ndan 
itibaren çevre hakkı, insan hakları alanında ayrı bir hak olarak tanımlanmaya başlanmış; gerek 
uluslararası anlaşma ve belgelerde, gerekse de ulusal alanda anayasal ve değişik yasal 
düzenlemeler içinde yerini almıştır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Turgut, Çevre Hukuku, s. 160 vd. 
2 Turgut, Çevre Hukuku, s. 144 vd. 
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3. Dünyadaki Uygulamalar 
 
 

2.1. Almanya 
 
Almanya’da çevre politikaları Çevre, Doğa Koruma ve Nükleer Güvenlik Federal Bakanlığı yetki ve 
sorumluluğunda yürütülmektedir. Bakanlığın son 30 yıldır öncelikleri arasında radyasyon ve 
kirlilikle mücadele, doğal kaynakların verimli kullanımı, habitatların ve iklimin korunması ve 
bunlara yönelik politika ve uygulamalar yer almaktadır.  
 
Ceza hukuku düzenlemeleri, çevreye zarar verebilecek herhangi bir atığın gelişigüzel çevreye 
bırakılmasını yasaklamaktadır. Ayrıca Kapalı Döngü Yönetim Planı adıyla yürürlükte olan bir diğer 
kanun altında ise, bunun için ayrılmış alanlar dışında herhangi bir yere çöp/atık bırakılmasını para 
cezasına tabi tutulmuştur. 3 

 
Karayolu araçlarından yola ve çevreye çöp attığı tespit edilen sürücülere 1000 Euro’ya kadar para 
cezası verilebilmektedir. Cezaların miktarı eyaletten eyalete ve yere atılan maddeye göre 
değişmektedir.  Çünkü çevre ve doğa koruma kanunları federal eyaletler tarafından 
düzenlenmektedir. Genellikle, yasağın gerçekleri ince bir çerçeve içerir ve kesin bir cümle 
içermemektedir. 
 
Cezaların oldukça yüksek olduğu eyaletlerin başında Hamburg gelmektedir. Burada araçtan cam 
şişe atan sürücünün alacağı ceza 1000 Euro’ya kadar çıkmaktadır. 
 
Baden Württemberg Eyaleti’nde yere sigara paketi, sakız veya izmarit atanların alacağı ceza 50 ile 
250 Euro arasında değişmektedir.  
 
Ekim 2019'da Berlin'de önemli ölçüde daha yüksek cezalarla yeni bir ceza kataloğu4 kabul 
edilmiştir. Berlin’de eski lastiklerini yol kenarına bırakanlar 350 ile 800 Euro arasında ceza 
ödemektedir. Başkentte yere sigara paketi atmanın cezası 40 ile 80 Euro arasında değişmektedir. 
Hessen’de yere sigara paketi atan 50 Euro öderken Aşağı Saksonya Eyaleti’nde ise yere cam şişe 
atmanın cezası 50 ile 100 Euro arasında değişmektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Bilgiler ilgili Bakanlığın web sitesinden alınmıştır. 
https://ec.europa.eu/environment/archives/enlarg/handbook/waste.pdf 
4 https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_2129_0_U_10681-49 



5 
 

© 2022 Tüm hakları Çöpüne Sahip Çık Vakfı’na aittir. Bilgiler referans verilerek kullanılabilir. 

Aşağıdaki tablo, sigara paketi veya cam şişe gibi tipik araba atıklarını atmak için federal 
eyaletlerde uygulanan para cezalarını listelemektedir.5 
 

 
 

         
2.2. Birleşik Krallık 

 
Birleşik Krallık’ta sokaktaki güvenlik kameraları yapay zekâ teknolojisi sayesinde araçlarından çöp 
atan sürücüleri belirlemek ve ceza yazılması için kullanılmaktadır. ‘Çöp kamerası’ adı verilen 
sistem sayesinde araçtan atılan sigara izmariti gibi küçük çöpler dahi tespit edilmektedir. Kent’teki 
Maidstone kasabasında 2021 yılında pilot olarak başlatılan uygulama ile arabadan çöp atıldığı 
tespit edilen ve plakası belirlenen araçlara otomatik olarak 90 pound ceza yazılmaktadır. Ceza, iki 

                                                   
5 Alman Otomobil Kulübü ADAC , adac.de 



6 
 

© 2022 Tüm hakları Çöpüne Sahip Çık Vakfı’na aittir. Bilgiler referans verilerek kullanılabilir. 

hafta içinde ödenmemesi durumunda 120 pounda yükselmektedir. Uygulamanın başarılı olması 
durumunda tüm Britanya’ya genişletilmesi planlanmaktadır. 
 
Birleşik Krallık Çevre Kanunu düzenlemeleri de, Avrupa Birliği düzenlemelerine uyumlu olarak bazı 
uygulamaları iç hukuka aktarmaktadır. Çevre, Gıda ve Ziraat İşleri Bakanlığı’nın düzenlemeleri 
kapsamında, yerel yönetimlere bir dizi ceza uygulaması yetkisi tanınmaktadır.  
 
Yol kenarındaki çöple mücadeleye yardımcı olmak için, Nisan 2018'de yeni düzenlemeler 
getirilmiştir. Bir araçtan çevreye çöp atılırsa, yapanın kim olduğuna bakılmaksızın aracın sahibine 
cezai işlem uygulanmaktadır. Birleşik Krallık’ta yerel yönetimlere tanınmış olan bir araçtan çöp 
atmak için verilen para cezasının miktarı, çöp bırakmak için verilen cezai sabit ceza için belirtilen 
miktarla aynıdır (şu anda 75 sterlindir). 
 
Otobüs, taksi ve özel kiralık araç gibi araçların sahipleri ve işletmecileri, suçun bir yolcu tarafından 
işlenmesi durumunda sorumluluktan muaftır. 
 
28 gün içinde cezanın ödenmemesi ve alıcının ceza ihbarnamesine karşı herhangi bir beyanda 
bulunmaması halinde ceza tutarı %100 oranında artar. Hâlâ ödenmemişse, Kraliyet Mahkemeleri 
Trafik İcra Merkezi aracılığıyla geri alınır. 
 
  

2.3. Amerika Birleşik Devletleri   
 
Amerika Birleşik Devletleri’nde eyaletten eyalete fark etmekle birlikte yere çöp atmanın cezası 
bulunmaktadır. Çevreye çöp atmak pek çok eyalette “kabahat” olarak tanımlanmakta, cezalar 
100 USD’dan 1.000 USD’a kadar değişebilmektedir. Birden fazla aynı kabahatin işlenmesi halinde 
ağırlaştırılmakta ve belirli bir süre çöp toplama cezaları da verilebilmektedir.6  
 
Florida'da, yılda dört kez arabanın camından bir sigara izmariti ya da diğer çöpleri atıldığında ceza 
puanı verilmektedir. Ceza, 30 gün içinde ödenmemesi durumunda katlanarak yükselmektedir. 
Yine belirlenen ceza ödenmediğinde ise bir ay boyunca sürücünün ehliyetine el koyulmaktadır.  
 
California'da arabadan sigara izmariti atıldığı tespit edilen ve plakası belirlenen araçlara otomatik 
olarak 1000 dolara ceza yazılmaktadır. 
 
 

2.4.   Singapur 
 
Singapur’da 2002 yılında kurulan Milli Çevre Ajansı temiz ve yeşil bir çevre ve ülkenin 
sürdürülebilir gelişimini sağlamak ve kaynaklarını kirlilikten korumak için çalışan resmi kurumdur. 
Ajans aynı zamanda toplum, kamu ve özel sektör ile işbirliği çalışmaları yaparak çevresel 
programları geliştirme ve yaygınlaştırmaktadır.  
 

                                                   
6 Bilgiler 26.10.2018 tarihi itibariyle http://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-
resources/states-with-littering-penalties.aspx adresinden alınmıştır.  

http://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-resources/states-with-littering-penalties.aspx
http://www.ncsl.org/research/environment-and-natural-resources/states-with-littering-penalties.aspx
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Herhangi bir kamusal alanda çöp atmak 300 USD’a kadar cezaya tabi olup, giden bir araçta dahi 
kameralar ile suç tespit edilmektedir. Yere çöp atmanın cezası tekrarlandığında ceza 1000 USD’a 
kadar yükselebilmekte, yere çöp atan kişi cezayı ödedikten sonra belirlenen süre boyunca kamu 
görevinde de bulunmak zorunluluğu da getirilebilmektedir. Mobilya, büyük elektronik aletler gibi 
atıkların sokağa bırakılması halinde ise 2.000 USD’a kadar para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası 
gündeme gelebilmektedir. 7 

4. Türkiye’deki Yasal Durum 
 
Türkiye’de çevre politikası ve ilgili düzenlemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
tarafından geliştirilmektedir. 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda8 çevrenin 
korunmasına ilişkin oldukça kapsamlı bir tanıma yer verilmiştir. Çevrenin korunması, çevresel ve 
ekolojik değerlerin tahribini, bozulmasını, yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları 
gidermeye, çevreyi iyileştirmeye ve geliştirmeye, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışmaların 
bütününü tanımlamaktadır. Ayrıca yine aynı Kanun çerçevesinde çevrenin korunması ve 
iyileştirilmesinin yanı sıra, kirliliğin önlenmesinin de esas alındığı görülmektedir. 
 
Çevre Kanunu kapsamına giren aykırı durumlar için uygulanacak idari para cezaları, her yıl Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para 
Cezalarına İlişkin Tebliğ kapsamında güncellenmektedir.9 Kasım 2018 itibariyle Trafik Kanunu’nda 
bir dizi güncelleme yapılarak bazı yeni idari trafik cezası uygulamaları getirilmiştir. Bu kapsamda 
yapılan düzenlemenin 7.3 maddesinde “…araçlardan bir şey atmak veya dökmek…” de trafik ihlali 
konusu olarak tanımlanmış olup, bu ceza uygulamasının polis, polisin olmadığı yerde ise zabıta 
tarafından uygulanması yetkisi bulunmaktadır. Trafikte seyir halindeyken yola pet şişe, çöp ya da 
farklı bir cisim atmak eylemine 2022 yılında 196 TL para cezası tatbik edilmektedir. 
 
Yola çöp atıldığı kamera ile tespit edilebileceği gibi diğer sürücülerin şikâyeti ya da emniyet 
güçlerinin tespiti ile söz konusu ceza araç plakasına kesilmektedir.  
 
Çevreyi kirletenlere yönelik yapılacak şikâyetler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
2020 yılında hizmete aldığı "0532 0101181" numaralı Whatsapp ihbar hattına yapılmaktadır. 
İhbarların konum atılarak, fotoğraf ve video ile yapılması gerekmektedir.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
7 Bilgiler Milli Çevre Ajansı’nın web sitesinden alınmıştır. 
8ÇEVRE KANUNU, KN: 2872, KT:9/8/198, Sayı:18132, Cilt:22, Sayfa:499 
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2872.pdf 
 
9 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ, 
Sayı : 31705, https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M2-13.htm 
 

https://www.trthaber.com/etiket/whatsapp/
https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2872.pdf
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211230M2-13.htm


8 
 

© 2022 Tüm hakları Çöpüne Sahip Çık Vakfı’na aittir. Bilgiler referans verilerek kullanılabilir. 

 


