KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. (Belgeler firma tarafından
kaşeli ve imzalı olacaktır.)
 Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı,
 Vergi Levhası,
 Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili
Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge),
 İmza Beyannamesi / İmza Sirküleri (noter onaylı)
Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi için Taahhütname

SATIŞ İZİN BELGESİ
Satış İzin Belgesi başvurusu için aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne müracaat edilecektir. (Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı olacaktır.)
 Başvuru dilekçesi,
 İthal katı yakıtlar için Uygunluk Belgesi ve Kontrol Belgesi (analiz raporu ve
proforma fatura dahil – her ithalat için)
 Yerli katı yakıtlar için katı yakıtın üretildiği ilden alınan Uygunluk İzin Belgesi
 İmza sirküleri
 İlgili meslek kuruluşlarından alınan Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
 Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 Vergi levhası örneği,
 Satışın yapılacağı Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgeli satıcıların listesi.
 Taahhütname

UYGUNLUK İZİN BELGESİ
Uygunluk İzin Belgesi başvurusu için aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne müracaat edilecektir. (Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı
olacaktır)
 Dilekçe (Firmanın ve yakıtın temin edileceği işletmenin/ocağın adı, adresi, yer
alacaktır.)
 Vergi Levhası fotokopisi
 İlgili kurum/kuruluştan alınan işletme ruhsatı veya işyeri açma ruhsatı
 Ticaret Sicil Gazetesi örneği
 İlgili kuruluştan alınan Ticaret Sicil Kayıt Belgesi
 Taahhütname ve İmza Sirküleri

DAĞITICI KAYIT BELGESİ
Dağıtıcı Kayıt Belgesi almak isteyenlerin aşağıdaki belgelerle Denizli Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.(Belgeler firma tarafından kaşeli ve imzalı
olacaktır.)
 İthalatçı veya üretici ile arasında yapılmış (ithalatçı/üretici/dağıtıcının sorumluluklarını
açıkça tanımlayan) Sözleşme
 Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odasına veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya ilgili
Esnaf Odasına kayıtlı olduğuna dair belge (belge üzerinde kömür satışı/dağıtımı
yapabileceğine yönelik bilgi bulunmalı)
 İmza Sirküleri
 Katı yakıt satışı ile ilgili İşyeri Açma Ruhsatı
Taahhütname

Konut ve Sanayi İçin Katı Yakıt (Kömür, Prina ve Benzeri)
UYGUNLUK İZİN BELGESİ / SATIŞ İZİN BELGESİ TAAHHÜTNAMESİ
1-Kömürlerimi Denizli İli Sınırları içerisinde Denizli Valiliği (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) Katı
Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olan kömür bayileri aracılığıyla satacağıma veya Dağıtıcı Kayıt Belgesi
olan firmalar aracılığıyla pazarlayacağım kömürlerin ve satış şeklinin; katı yakıt (kömür, prina vb.)
satışı için alınan Yürürlükteki Denizli İli Mahalli Çevre Kurulu Kararlarında ve T.C. Çevre ve Orman
Bakanlığı’nın Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelge’lerindeki belirlenen özellikleri ve
şartlara uygun olacağına,
2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce tarafıma verilen tablonun 3 aylık dönemlerde (ocak-mart,
nisan-haziran, temmuz-eylül, ekim-aralık) eksiksiz olarak hazırlayarak Denizli Valiliğine (Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü) bir dilekçe ekinde vereceğime,
3-Katı yakıtlarımı firmama ait torbalama tesisinde veya torbalama ve eleme tesisi açma ve çalıma
ruhsatı olan ve torbalama sözleşmesi yaptığım diğer firmalarda torbalayacağımı,
4-Denizli İl sınırları içerisindeki yerleşim birimlerinde, sanayi tesislerinde katı yakıt, kömür taşıyan
araçlar, kömür satışı yapan depolar, kaloriferli binalar ve sanayi tesislerinin denetimi sırasında
torbaladığım ve/veya sattığım kömürlerden üretim yerinden, taşıma aracından, depodan, satı
yerlerinden, bayilerden ve tüketicilerden denetim için analiz yaptırmak üzere katı yakıt, kömür
numunesi alınmasına itiraz etmeyeceğimi, analiz ücretini peşin olarak veya bir hafta içinde ilgili
kuruma ödemeyi kabul edeceğimi, aksi halde Satış İzin Belgemin / Uygunluk İzin Belgemin iptal
edilmesine itiraz etmeyeceğimi,
5-Firmamız ile ilgili başvuru dilekçemde belirttiğim adres, imza sirküleri, maliye kaydı, firma
değişikliği, şirket tüzüğü değişikliği gibi herhangi bir değişikliği en geç bir hafta içerisinde Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne bildireceğimi, aksi takdirde belgemin iptal edilmesine itiraz etmeyeceğimi,
6-Denizli İl sınırları içerisindeki ürettiğim ve satış izin belgesinin Ek’inde belirtilen kömürlerimi
satmak için sözleşme yaptığım Katı Yakıt Satıcısı Kayıt Belgesi olan bayiler listesini Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğüne bildireceğimi bu listede yapılacak değişiklikleri sözleşme tarihini takip eden
en geç bir hafta içinde yeni sözleşme listesi olarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildireceğimi,
bildirilmeyen bayilerde bulunan katı yakıtlara ve kömürlere kaçak yakıt ve kömür işlemi yapılmasını
kabul edeceğimi,
7-Sevk edeceğim her parti katı yakıt ve kömür için bayi ve tüketiciye iletilmek üzere kantar fişi sevk
irsaliyesini nakliye aracına vereceğimi, denetimlerde bu belgeleri yetkililere ibraz edeceğimi, Denizli
İl Sınırları içerisinde kömürlerimi yıkama ve eleme işleminden sonra torbalayacağımı, kömür
torbalarının yakılmasının önlenmesi amacıyla geri toplanması konularında her türlü girişimde
bulunacağımı ve Denizli İl sınırları içinde sanayi tesisleri hariç dökme şeklinde torbasız ve açıkta
kömür ve prina satmayacağımı,
8-Yürürlükteki Hava Kirliliği ile ilgili Genelge ve Mahalli Çevre Kurulunca belirlenen özelliklere
sahip olmayan kömürlerden ve prinadan idarece uygulanacak yasal işlemi ve tüketiciye intikal etmiş
olduğunda kömürleri Denizli İl dışına çıkaracağımı ve tüketicinin zararını kabul edeceğimi,
9-Satacağım kömürlerimin ve prinanın torbalanması Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği gereğince torbaladıktan sonra satacağımı,
10-Satacağım ve sevk edeceğim kömürlere ait düzenlenen her türlü belgede (fatura, fiş, irsaliye vb.)
kömür menşeini ve markasını açıkça belirteceğimi, Denetim ekiplerince bu belgeler istendiğinde
göstereceğimi,
11-“Hava Kirliliğini Önleme ve Kömür Denetim Kontrol Mobil Ekibi”nin denetimlerine her zaman
açık olduğumu, denetimlerde numune almalarına ve analiz sonuçları kabul edeceğimi,
12-Tarafıma Uygunluk İzin Belgesi veya Satış İzin Belgesi verilmesinden sonra üretim yerinde,
depomda, taşıma aracında, satış yerimde, bayide veya kullanım yerinde yapılacak denetimlerde alınan
katı yakıt ve kömür numunesi analiz sonucunun olumsuz çıkması halinde Hava Kirliliğinin Kontrolü
ve Önlenmesi Genelgesinde belirtilen hususlara uyacağımı, yukarıda taahhüt ettiğim maddelere
uymadığımız takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunun ilgili maddelerince idari para cezası verilmesini
kabul edeceğimi taahhüt ederim.
İş bu Taahhütname 12 (Oniki) maddeden ibarettir.
Firma Adı Adresi, İmza/Tarih

