
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi 

 

Tüketiciye doğrudan satış yapmak isteyenlerden aşağıda belirtilen şartları 

sağlayan gerçek ve tüzel kişilere verilir. 

 

Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almak isteyenler;  

 

1. Kayıt belgesi alınacak ilden, katı yakıt satışı ile ilgili alınmış İşyeri Açma ve 

Çalıştırma Ruhsatı, 

2. Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya 

ilgili Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge), 

3. İmza Sirküleri (Noter onaylı) 

4. Taahhütname (Aşağıda yer alan) ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 

müracaat eder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATI YAKIT SATICISI TAAHHÜTNAMESİ 
 
 13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren 
yürürlüğe giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü” ve 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi 
Gazete yayımlanan bu Yönetmelik değişikliği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili Genelgesi çerçevesinde 
“Isınma Amaçlı Kömür  (Yerli-İthal)  ”satışı ile ilgili olarak;   
 

 Sinop İline dökme kömür sevk etmeyeceğimizi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda belirtilen 
Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesinde belirlenmiş kalite standartlarını sürekli 
sağlayarak satacağımıza, 

 Kömür satışlarında yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan Sinop Valiliği 
Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımızı, Kış döneminde Satmış olduğum kömüre ait miktar 
bilgilerini 6 aylık periyotlarla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildireceğimi, Katı yakıt satıcısı 
Kayıt belgesi almak için sunmuş olduğum evrakların doğruluğunu ve evraklarımda değişiklik 
olması durumunda İl Müdürlüğüne 15 gün içinde bildireceğimi, 

  “Katı Yakıt satıcısı Kayıt Belgesi’ni Sinop Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden teslim 
alacağımızı ve belgemizi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımıza,  

 Denetim esnasında denetim ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkânı sağlayacağımı, 
istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimizi, 

 Taşıma aracından, depodan, satış yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde her zaman 
alınacak numune analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımızı, karşılamamamız durumunda, 2872 
sayılı Çevre Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca yasal işlem uygulanmasını,   

 İlgili Yönetmelikte ve Genelgede belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal 
işlem yapılabileceğini, tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda tüketicinin 
zararını karşılayacağımızı,  

 Torbanın tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımızı, 
 Analiz sonucu olumsuz çıkan kömürlerden, kömürü sattığım tüketici ile birlikte müştereken ve 

müteselsilen sorumlu olacağımızı, 
 Katı yakıt Satıcısı Kayıt Belgesinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma 

aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numunelerin analiz sonuçlarının ilgili 
kriterlere uygun çıkmaması halinde; 
1. Uygunsuzlukta Çevre Kanununun ilgili maddesi gereğince idari para cezası verilmesini, 
2. Uygunsuzlukta söz konusu yakıtın Sinop İli sınırlarında kullanımına izin verilmeyeceğini ve şehir 
içerisinde bulunan tüm yakıtların tarafımdan toplatılacağını ve toplatılmadığının tespiti halinde Türk Ceza 
Kanunu uyarınca işlem yapılmasını,  

 İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafımıza verilen birinci ihtar 
olarak kabul ettiğimizi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimizde 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili 
maddesi gereği idari para cezası verilmesini, 
KABUL BEYAN VE TAAHHÜT EDERİZ 
 
 
 
 
 
 
İmza: 
Yetkili Adı: 
Firma Adı/Kaşe:    

 

 


