EK-2 KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ MÜRACAATINDA DOLDURULACAK TAAHHÜTNAME

TAAHHÜTNAME (Katı yakıt satıcısı kayıt belgesi)
“13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe
giren “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”, 17.03.2005 tarih 25758 sayılı,
14.05.2007 tarihli 26522 sayılı “Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü” yönetmeliği 01.03.2008
tarih ve 26803 nolu Resmi Gazetede yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 07.02.2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik ve 04.07.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 16 no’ lu
Hava Kirliliği Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi çerçevesinde Kömür satışı ile ilgili olarak;
1. Antalya iline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi depolayarak ve yukarıda belirtilen
Yönetmelik ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesinde belirlenmiş kalite standartlarını sürekli
sağlayarak satacağımı, sağlamadığım takdirde söz konusu kömürün satışının durdurulmasını,
2. Kömür Satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan ilgili Mahalli
Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,
3. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünüzce hazırlanan “Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi” ni alacağımı,
belgemi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,
4. Depo yeri için düzenlenen Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesini satış belgesi olarak kullanmayacağımı,
depo yerinde satış yapmayacağımı,
5. Antalya ili sınırlarına kömür satışı yapacağım zaman İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünüzce
düzenlenmiş Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi ve her parti (kamyon, tır, kamyonet vb.) kömür satışı için
Satış İzin Belgesinin birer fotokopisi ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca düzenlenmiş “Yetki
Belgesi” ni onaylayarak kömürün sevkıyatını gerçekleştireceğimi,
6. Valilik veya Belediye Başkanlığınızca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste üretimi ve
çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim ekiplerinin
çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkânı sağlayacağımı,
7. Üretim yerinden, taşıma aracından depodan, satış yerlerinden bayilerden ve tüketicilerden gerektiğinde
her zaman alınacak numunelerin analizleri için yapılacak giderleri karşılayacağımı, karşılamamam
durumunda, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunu uyarınca yasal işlem uygulanmasını,
8. Antalya iline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye verilmek üzere kömürün kantar fişi, sevk
irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki kömürlere yasal
işlem uygulanabileceğini,
9. Antalya iline satmış olduğum kömürlerin bayilerini ve miktarlarını gösteren çizelgeyi (EK-8) ……..
tarihinde yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığının …….. no’ lu Hava Kirliliği Kontrolü ve Önlenmesi
Genelgesinde belirtilen periyotlar halinde yazıyla istenilmeksizin İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ ne
göndereceğime,
10. İlimiz için belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem yapılabileceğini,
tüketiciye intikal etmiş olup da belgesi iptal edilen kömür olduğunda bayi ve tüketicinin zararını
karşılayacağımı,
11. Antalya iline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararına uygun olacağını,
12. Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
13. Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan, taşıma
aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden alınan numune analizlerinin olumsuz
çıkması halinde;
Katı yakıtın satışı durdurularak miktarının tespit edilmesine.
Tarafımdan şahit numunenin analizi istenildiği takdirde, şahit numunenin analizi yaptırılmasını,
Katı yakıtın şahit numunesinin olumsuz çıkması halinde Çevre Kanunu’nun 15 inci ve Ek 6 ncı maddeleri
gereğince numunenin temsil ettiği katı yakıtın miktarı tespit edilerek satışı durdurulmasını ve satış izin
belgemin o ilde iptal edilmesini.
Katı yakıtın tarafımca toplatılarak ve sadece sanayi amaçlı kullanım için satılacağını.
Toplatılmadığının tespiti halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılmasını,
İş bu taahhütnameyi Belediye Encümen Kararı ve Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için
tarafıma verilen birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, Belediye
Encümen kararı ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanunu idari para cezası verilmesini,”kabul, beyan, taahhüt ederim.
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