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Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü              

                  11 Aralık 2015 



Çevre Kanunu (İlgili hükümler) 

 Kirletme yasağı: 

 

Madde 8 – Her türlü atık ve artığı, çevreye zarar 
verecek şekilde, ilgili yönetmeliklerde belirlenen 
standartlara ve yöntemlere aykırı olarak doğrudan ve 
dolaylı biçimde alıcı ortama vermek, depolamak, 
taşımak, uzaklaştırmak ve benzeri faaliyetlerde 
bulunmak yasaktır.  
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Çevre Kanunu  

 İzin Alma, Arıtma ve Bertaraf Etme Yükümlülüğü: 

 

 Madde 11- Liman, tersane, gemi bakım-onarım, gemi 

söküm, marina gibi kıyı tesisleri; gemi ve diğer deniz 

araçlarında oluşan atıkların alınması, depolanması, 

taşınması ve bertarafı ile ilgili işlemleri ve tesisleri 

yapmak veya yaptırmakla yükümlüdürler.  
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Çevre Kanunu  

 Denetim, Bilgi Verme ve Bildirim Yükümlülüğü: 
  

 Madde 12 – Bu Kanun hükümlerine uyulup 
uyulmadığını denetleme yetkisi Bakanlığa  aittir. 
Gerektiğinde bu yetki, Bakanlıkça; İl Özel 
İdarelerine,  çevre denetim birimlerini kuran 
Belediye Başkanlıklarına, Denizcilik Müsteşarlığına, 
Sahil Güvenlik Komutanlığına, 13/10/1983 tarihli ve 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre 
belirlenen denetleme görevlilerine veya Bakanlıkça 
uygun görülen diğer kurum ve kuruluşlara 
devredilir. Denetimler, Bakanlığın belirlediği denetim 
usul ve esasları çerçevesinde yapılır. 
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2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU  

İdari Nitelikteki Cezalar: 
 
Madde 20 – (g) bendi: 

Çevre Kanununda (madde 12) öngörülen  bildirim ve bilgi 
verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere idarî para 
cezası uygulanır.  
 

Madde 20 – (ı) bendi: 

Bu Kanunda öngörülen yasaklara ve sınırlamalara aykırı 

olarak ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerde ve 

yargılama yetkisine tâbi olan deniz yetki alanlarında ve 

bunlarla bağlantılı sularda, tabiî veya sunî göller ve baraj 

gölleri ile akarsularda petrol türevli atıkların, pis suyun, 

çöplerin ve tehlikeli atıkların boşaltılması yasaktır.  
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2011/9 SAYILI YETKİ DEVRİ GENELGESİ  

Denetim / İllegal Deşarjların Kontrolü 

 

 

 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi ile 

Ülkemizin egemenlik alanlarındaki denizlerde 

ve yargılama yetkisine tabi olan deniz yetki 

alanlarında gemiler tarafından yapılan yasadışı 

kirlilik ihlallerinin tespiti ve Çevre Kanunu 

hükümlerine uygun cezai işlem uygulama 

yetkisi Denizcilik Müsteşarlığı, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ile İstanbul, Kocaeli, Antalya ve 

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına  

devredilmiştir. 
 

 

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 



2011/9 Sayılı Yetki Devri Genelgesi 

 

 2011/9 sayılı Yetki Devri Genelgesi sadece gemilerce 
yapılan ihlallerin tespitini kapsamakta olup, 
uygulama alanı deniz sahasıdır. Yani, kıyı 
tesislerinden kaynaklanan herhangi bir deniz 
kirliliğinin kontrolü, denetimi ve idari yaptırım 
uygulanması Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin 
yetkisi altındadır.  
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Liman Başkanlıkları - 1 

 

Denizcilik 

Müsteşarlığı 

ve Bölge 

Müdürlüğü 

Bağlısı 

Liman 

Başkanlıkları 

 

 a)-Yat limanları ve balıkçı barınakları hariç olmak üzere 

Limanlar ve liman başkanlığı yetkisinde bulunan diğer iskele ve 

rıhtımlarda;  

- Mendirek olan limanlarda her iki mendirek ucunu birleştiren 

hattın sahile doğru iç kısmında kalan deniz alanında;  

- Mendirek olmayan limanlarda iskelenin veya rıhtımın her 

noktasından 1 (bir) deniz miline kadar olan deniz alanlarında, 

Gemi ve diğer deniz araçlarından kaynaklanan deniz kirliliğinin 

önlenmesine yönelik denetim ve kontrol yapmak, Çevre 

Kanununun 20. maddesinin (ı) bendi kapsamında gemi ve deniz 

araçlarına idari yaptırım uygulamak. 
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Liman Başkanlıkları - 2 

 

Denizcilik 

Müsteşarlığı ve 

Bölge 

Müdürlüğü 

Bağlısı 

Liman 

Başkanlıkları 

 

 b)-Gemiler tarafından ulusal mevzuat ve uluslararası 

kurallar gereği tutulması gereken ve Çevre Kanunu ve ilgili 

yönetmelikleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine 

getirildiğini gösterir kayıtların tutulmadığının, Gemilerden 

Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 

2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme 

Genelgesi kapsamında atık bildiriminin yapılmadığının tespit 

edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (g) 

bendine göre idari yaptırım uygulamak.  
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Liman Başkanlıkları - 3 

 

Denizcilik 

Müsteşarlığı ve 

Bölge 

Müdürlüğü 

Bağlısı 

Liman 

Başkanlıkları 

 

 c)-2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme 

Genelgesinin kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, 

tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre 

mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması gereken 

tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip sistemlerinin 

tutulmadığının bu maddenin (a) bendinde belirtilen deniz 

alanında tespit edilmesi durumunda, Çevre Kanunu’nun 20. 

maddesinin (g) bendine göre idari yaptırım uygulamak.  

10 



Liman Başkanlıkları - 4 

 

 

Denizcilik 

Müsteşarlığı ve 

Bölge 

Müdürlüğü 

Bağlısı 

Liman 

Başkanlıkları 

 

d)-Yabancı devlet egemenliği altındaki sularda bu devletlerin 

mevzuatının Türk bayraklı gemiler tarafından ihlali 

durumunda, ilgili devletin ceza uygulamaması ve Türkiye'nin 

cezalandırmasını talep etmesi durumunda Çevre Kanunu’nun 

ilgili maddelerine göre idari yaptırım uygulamakla yetkilidir. 

 

Ancak, (a) bendinde belirtilen alanların, İstanbul, Kocaeli, 

Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlıklarının yetki 

sınırları içerisinde kalması durumunda söz konusu alanlarda 

yetki adı geçen Büyükşehir Belediye Başkanlıkları tarafından 

kullanılacaktır.  

11 



Büyükşehir Belediye Başkanlıkları  

 

 

 

 

 

 

İstanbul,  Kocaeli,  

Antalya ve Mersin 

Büyükşehir Belediye 

Başkanlıkları 

(1) Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Ek-1’deki deniz 

alanlarında; gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin 

kontrol edilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 

ilgili yönetmeliklerinde belirtilen yasaklara, 

standartlara ve yükümlülüklere uymayanlara Çevre 

Kanunu’nun 20. maddesinin (ı) bendinde belirtilen 

hükümler kapsamında gemilere idari yaptırım 

uygulanması,  

(2) 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve 

Haberleşme Genelgesinin kapsamı dışında kalan yatlar, 

balıkçı gemileri, tekneler ve diğer tüm gemilerin 

atıklarına ilişkin çevre mevzuatı ve uluslararası kurallar 

gereğince tutulması gereken tüm bilgi, belge ve 

elektronik atık takip sistemlerinin tutulmadığının Ek-

1’deki deniz alanında tespit edilmesi durumunda, Çevre 

Kanunu’nun 20. maddesinin (g) bendine göre idari 

yaptırım uygulanması konularında yetkilidir. 
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Büyükşehir Belediye Başkanlıkları  

 

Antalya Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı 

Deniz Yetki Alanı 

Koordinatları 

 

360 40’  36’’  N      0300  34’ 12’’  E 

360  51’  06’’ N      0300  56’ 42’’  E 

 
(İki noktanın birleştirilmesinden sonra kara tarafında kalan deniz alanı) 

(Beşgöz Deresi ile Göynük Deresi arası) 

Mersin Büyükşehir 

Belediye Başkanlığı 

Deniz Yetki Alanı 

Koordinatları 

 

360 41’  04’’ N      0340  26’ 36’’ E 

360 47’  53’’ N      0340  48’ 54’’ E  

360 47’ 28’’  N      0340  48’ 54’’ E 

360 40’  42’’ N      0340  26’ 36’’ E 
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yetki Alanı  
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Sahil Güvenlik 

Komutanlığı, Bölge 

Komutanlığı bağlısı  

Bot Komutanlıkları  

(1) Liman Başkanlıklarının yetki alanları ile Büyükşehir 

Belediyeleri deniz yetki alanlarının dışında kalan tüm deniz 

alanlarında; gemilerden kaynaklanan deniz kirliliğinin 

kontrol edilmesi amacıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili 

yönetmeliklerinde belirtilen yasaklara, standartlara ve 

yükümlülüklere uymayanlara Çevre Kanunu’nun 20. 

maddesinin (ı) bendinde belirtilen hükümler kapsamında 

gemilere idari yaptırım uygulanması,  

(2) 2006/6 sayılı Gemi Atıklarının Bildirimi ve Haberleşme 

Genelgesinin kapsamı dışında kalan yatlar, balıkçı gemileri, 

tekneler ve diğer tüm gemilerin atıklarına ilişkin çevre 

mevzuatı ve uluslararası kurallar gereğince tutulması 

gereken tüm bilgi, belge ve elektronik atık takip 

sistemlerinin tutulmadığının Liman Başkanlıklarının yetki 

alanı ile Büyükşehir Belediyeleri deniz yetki alanlarının 

dışında kalan tüm deniz yetki alanlarında tespit edilmesi 

durumunda, Çevre Kanunu’nun 20. maddesinin (g) bendine 

göre idari yaptırım uygulanması konularında yetkilidir. 

Sahil Güvenlik Bot Komutanlıkları 
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     DENİZ KİRLİLİĞİ ŞİKAYETLERİ 
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Deniz Kirliliği ile ilgili şikayetler İl Müdürlüğümüze; 
 

1) Alo 181 Hattına 

2) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)  

3) Dilekçe,  

4) e-mail,  

5) fax,  

6) telefon vb. iletişim araçlarıyla gelmektedir. 
 

 

Şikayetlerde eğer biliniyorsa deniz kirliliği kaynağı (kimin oluşturduğu), 

fotoğraf ve video çekilmesi çok önemlidir. 
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DENİZ KİRLİLİĞİ DENETİM YETKİSİ 

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 

 Yetki devri yapılan kurum ve kuruluşlar 
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      Antalya sahillerinin çam ağaçları açısından zengin olması 
nedeni ile mevsimsel olarak oluşan polenlerin rüzgarın etkisiyle 
deniz yüzeyinde yoğun olarak görülmesi. 

Deniz Kirliliği Şikayetleri 
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           Antalya sahillerinin deniz kaplumbağaları üreme alanları 

açısından zengin olması nedeniyle, kaplumbağa dışkılarının 

deniz yüzeyinde yoğun olarak görülmesi. 

Deniz Kirliliği Şikayetleri 
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            Antalya bölgesindeki doğal yaşam nedeniyle  oluşan 

kirliliklerin (deniz üzerindeki polen tabakaları, deniz 

kaplumbağası dışkılarının oluşturduğu kirlilik) sahillerimizden 

günübirlik faydalanan vatandaşlara tanıtıcı afişlerle doğru bir  

şekilde anlatılması gerekmektedir. 
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Mavi Kart Uygulaması 
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Teşekkür ederim. 

Cemil TUNÇYÜREK 

Çevre Mühendisi 

Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

0 242 237 00 10 - 416 

cemil.tuncyurek@csb.gov.tr 


