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11.06.2009 
 
 
Sayın Đlgililer, 
 
2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (ı) bendi ile gemiler tarafından sebebiyet 
verilen deniz kirliliklerinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. Söz konusu ceza 
miktarları Çevre Orman Bakanlığı tarafından her sene Aralık ayından değerleme oranları 
ışığında yeniden belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır.  
 
Deniz kirlilikleri de dahil olmak üzere, tüm çevre kirlilikleriyle ilgili olarak 26.09.2004’te 
kabul edilen yeni Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) yapılan son değişiklik ile 181. ve 182. 
maddeler eklenmiştir. Söz konusu madde metinleri aşağıdaki gibidir: 
 
 

Çevreye Karşı Suçlar 
 

 Çevrenin kasten kirletilmesi  
 
MADDE 181. - (1) Đlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye 

zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı 
aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

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

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

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

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

 
Çevrenin taksirle kirletilmesi 
 
MADDE 182. - (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya 

veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık 
veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması hâlinde, iki aydan bir yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

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

 
Çevreye karşı işlenen suçlara ilişkin bu iki madde, TCK’nın 344. maddesi gereğince, 
kanunun yayım tarihinden itibaren iki (2) yıl sonra yürürlüğe girmiştir.  
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Çevre ve Orman Bakanlığı’nın 15.06.2009 tarihli 2009/13 sayılı genelgesinin 10. maddesi 
ile, Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (ı) bendine göre idari yaptırım uygulandıktan sonra 
TCK’nın 181 ve 182. maddeleri uyarınca takibat için ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç 
duyurusunda bulunulması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 
 

-------- o -------- 
 
Bugüne kadar karşılaştığımız çevre kirliliği olaylarında, biri Đskenderun’da, diğeri ise 
Antalya’da olmak üzere kirliliğe sebep olduğu gerekçesiyle para cezası kesilen iki olayda, 
TCK’nın ilgili maddeleri ışığında savcılık tarafından cezai kovuşturma yapılarak yetkili 
mahkemelerde gemi kaptanlarına karşı davalar açılmıştır. 
 
2007 yılında Đskenderun’da meydana gelen/meydana geldiği iddia olunan bir kirliliğe 
ili şkin olarak, gemi ilgililerine idari para cezası kesildikten sonra, olayın Sahil Güvenlik 
tarafından Đskenderun Cumhuriyet Savcılığı’na bildirilmesini takiben, savcılık gerekli cezai 
soruşturmayı başlatıyor. Soruşturma kapsamında, öncelikle gemi kaptanının savcılık 
tarafından görevlendirilen kolluk birimi tarafından (Sahil Güvenlik olabilir) ifadesi alınıyor. 
Đfadenin alınmasını takiben kaptan salıveriliyor ve idari para cezası da ödendiği için, 
geminin sefere devamına izin veriliyor. Akabinde, alınan numunelerin analizine ilişkin 
rapor, savcılık dosyasına ulaşıyor. Ayrıca savcılık dosyada inceleme yapılması ve rapor 
düzenlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderiyor. Bunun üzerine görevlendirilen bilirkişi 
tarafından hazırlanan rapor da savcılığın dosyasına sunuluyor. Bu raporların yanı sıra 
şüpheli konumunda olan kaptanın nüfus, ikametgah bilgileri vs.. toplanıyor. Tüm belgeler 
toplandıktan sonra, savcı gerekli incelemeleri tamamlayarak, olayın takip edilmesine karar 
verip, ceza davası açılması için hazırladığı iddianameyi ilgili asliye ceza mahkemesine 
sunuyor. Mahkeme iddianameyi inceleyerek, kabul kararı veriyor ve bu kabul kararı ile 
birlikte kaptan aleyhinde “çevreyi taksirle kirletmek” iddiasıyla TCK’nın 182/2. maddesine 
göre ceza davası açılmış oluyor. Olay tarihinden yaklaşık 2 ay sonra ceza davası açılıyor. 
Muhtelif yargı çevrelerinde, dosya yoğunluna göre bu süre değişebilir. Yargılama sırasında, 
usule göre sanığın mahkeme tarafından tekrar ifadesi alınması gerektiği için, Đskenderun 
Asliye Ceza Mahkemesi’nin talimatıyla, kaptanın, oturduğu adresin bağlı bulunduğu 
mahkeme vasıtasıyla tekrar konuyla ilgili ifadesi alınıyor ve dava dosyasına gönderiliyor. 
(Kaptan Đstanbul’da oturduğu için Đlgili Đstanbul Mahkemesi tarafından ifadesi alınmıştı, 
Đskenderun’a gitmesi gerekmedi.) Dava görülmeye başladıktan 10 ay sonra yargılama 
sonuçlandı ve gerek denizden gerekse gemiden alınan numunelerde yapılan analiz sonuçları 
ve diğer bilgi ve belgeler ışığında, mahkeme, sanık sıfatıyla yargılanan kaptanın TCK 
182/2. maddesine göre cezalandırılmasına karar verdi. Söz konusu kararı bilginiz için 
aşağıda sunuyoruz: 
 
“Sanığın taksirle çevreyi kirletmek eylemi, yapılan yargılama sonunda sabit görülerek, 
sanığın eyleminden dolayı, suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, sanığın 
amacı, geçmişi, şahsi ve sosyal durumu bir bütün halinde değerlendirilerek eylemine uyan 
5237 sayılı TCK’nın 182/2. maddesi gereğince takdiren 1 yıl hapis cezası ile 
cezalandırılmasına, 
 
Sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları dikkate alınarak 
5237 sayılı TCK’nın 62/2. maddesi gereğince verilen ceza takdiren 1/6 oranında indirilerek 
10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 
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Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması ve sanığın kişilik 
özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç 
işlemeyeceği hususunda kanaate varıldığından 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu’nun (CMK) 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 
 
Sanığın CMK’nın 231/8. maddesi gereğince 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, 
suçun işleniş şekli, sanığın sosyal ve ekonomik durumu göz önüne alınarak denetim 
süresinin her hangi bir yükümlülük verilmeden ve uzman kişi görevlendirilmeden 
geçirmesine, 
 
Sanığın denetimli serbestlik süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi sebebiyle mahkum 
olmaması ve yükümlülüklere uygun davranması halinde 5271 sayılı yasanın 231/10. 
maddesi gereğince davanın düşmesine, bu hususta sanığa ihtarat yapılmasına, karar 
verilmiştir.” 
 
Bu karardan da anlaşılacağı üzere, her ne kadar sanık olan kaptana başta 1 yıl hapis cezası 
verilmişse de, daha sonra ilgili kanunlardaki muhtelif lehe olan hükümlere dayanılarak, 
sanığın cezası en son denetimli serbestliğe çevrilerek, hapis yatmamasına karar verilmiştir. 
Buradaki önemli nokta, kaptanın belirtilen 5 yıllık süre içinde kasten her hangi bir suç 
işlememesi (örneğin kasten yapılmış bir çevre kirliliği) ve bu nedenle mahkum olmaması 
halinde davanın düşmesine karar verileceğidir. 
 
Her ne kadar, mahkeme tarafından sanık kaptan hakkında en alt seviyede bir cezaya 
hükmedilmişse de, daha lehe bir sonuç elde etme ihtimaline binaen, süresi içinde ilgili 
Đskenderun Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz dilekçesi verilerek, Đskenderun Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından verilen kararın aksine, sanık kaptanın beraatine karar verilmesi talep 
edilmiştir. Her ne kadar karar henüz tarafımıza tebliğ edilmemiş olsa da, ilgili mahkeme 
kaleminden alınan sözlü bilgilere göre itirazlarımız ve beraat talebimiz kabul edilmemiştir.  
 
 
Antalya’da 2007 yılında meydana gelen bir kirlilik olayında, aynı şekilde gemi kaptanının 
olay günü sahil güvenlik tarafından olayla ilgili ifadesi alınarak salıverilmiş ve idari para 
cezasının ödenmiş olması nedeniyle geminin seferine de izin verilmiştir. Alınan 
numunelerin analizi sonucu, kirliliğin gemiden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Gerek analiz 
raporu gerekse diğer tüm bilgi ve belgelerin dosyaya toplanması üzerine Cumhuriyet 
Savcısı iddianamesini hazırlayarak, Antalya Asliye Ceza Mahkemesi’ne sunmuş ve 
iddianamenin kabulü ile ilgili gemi kaptanı aleyhinde ceza davacı açılmıştır. Bu olayda 
ceza davası olay tarihinden yaklaşık 5 ay sonra açılmıştır. Bu dosyada mahkeme bilirkişi 
incelemesi yaptırmaya gerek duymamış ve bu yöndeki talebi reddetmiş ve fakat kaptanın 
tekrar dinlenmesi yönündeki talebi kabul ederek, kaptanı duruşma esnasında huzurda 
dinlemiştir. Yargılama olay tarihinden yaklaşık 13 ay sonra sona ermiş ve mahkeme 
kaptanı ilgili kanun maddeleri ışığında 6 ay hapis cezası ile cezalandırmıştır. Mahkeme 
daha sonra sanığın durumunu göz önüne alarak, cezayı 5 aya indirmiş, akabinde yine lehe 
hükümlere dayanarak sanığın cezasını denetimli serbestliğe çevirerek, hapis yatmamasına 
karar vermiştir. Burada da, kaptanın 5 yıl içinde kasten her hangi bir suç işlememesi ve bu 
nedenle mahkum olmaması halinde, davanın düşmesine karar verilecektir. 
 
Bu noktada özellikle belirtmek isteriz ki, her iki olayda da kaptanlarımız kirliliğin 
gemilerinden kaynaklanmadığını, kirlili ğe sebebiyet vermediklerini ifade etmişlerse de, 
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gemilerden alınan numuneler ile kirlenen denizden alınan numuneler üzerinde yapılan 
analizlerde, numunelerin birbiriyle uyuştuğu tespit edildiğinden, mahkemeler tarafından söz 
konusu cezaların verilmesi maalesef kaçınılmaz olmuştur.  
 
Bilgilerinize sunarız. 
 
 
 
Ahmet Can Bozkurt & Benek Güvenilir Erdemir 
Omur Marine Ltd. 
 


