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ISPARTA VALİLİĞİNE
13.01.2005 Tarih ve 25699 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2005 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren “ Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği’nin Kontrolü” ve 17.03.2005 tarih ve
25758 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu Yönetmelik değişikliği, 7 Şubat 2009 tarih ve 27134
Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak yürürlüğe giren Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin
Kontrolü Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile 2011/4 ve 2015/2
sayılı Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi’ne istinaden İlimiz Mahalli Çevre Kurulu’nun
31.10.2017 tarih ve 202 sayılı kararı çerçevesinde ……………………… kömürü satışı ile ilgili olarak;
- Isparta İline dökme kömür sevk etmeyeceğimi, kömürlerimizi torbalayarak ve yukarıda
belirtilen Yönetmelik ile Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesinde belirlenmiş kalite
standartlarını sürekli sağlayarak satacağımı,
- Kömür satışlarımda yukarıda belirtilen Yönetmelik ile Genelge doğrultusunda hazırlanan
Isparta Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararına uyacağımı,
- Isparta İli sınırlarında ……………………………….. kömürünü/kömürlerini, …………....
renkte torba ve ……………….. marka ile ilgili Mahalli Çevre Kurulu kararına uygun olarak satışa
sunacağıma,
- Bakanlıkça tespit edilen ve Kömür Satış İzin Belgesi başvuru dilekçesi ekinde bulunması
gereken belgelerin hepsini tamamlayacağıma,
- Valilikçe hazırlanan “Kömür Satış İzin Belgesini” Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden
teslim alacağımı, belgemi teslim almadan kömür satışı yapmayacağımı,
- Kömür verdiğim her bayi ve tüketiciye Valilikçe hazırlanmış “Kömür Satış İzin Belgesi” nin
bir örneğini vererek satış yapacağımı,
- Valilik veya Belediye Başkanlığı’nca görevlendirilmiş personelin veya kuruluşun tesiste
üretimi ve çalışmaları denetleyebileceğini, istenen bilgi ve belgeleri temin edeceğimi, denetim
ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırıcı her türlü imkanı sağlayacağımı,
- 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’nun 12’nci maddesi uyarınca yasal işlem
uygulanmasını,
-Isparta İline sevk edilecek her parti kömür için bayi/tüketiciye iletilmek üzere kömürün
kantar fişi, sevk irsaliyesini nakil aracına vereceğimi, belgesiz veya eksik belgeli nakil araçlarındaki
kömürlere yasal işlem uygulanabileceğini,
- İlgili Genelge’de belirlenen özelliklere sahip olmayan kömürlere her aşamada yasal işlem
yapılabileceğini,
- Isparta İline sevk edeceğimiz kömür torbalarının Mahalli Çevre Kurulu Kararına Uygun
olacağını,
- Torbanın başkaları tarafından tekrar kullanımını önleyici tedbirler alacağımı,
-Uygunluk ve Satış İzin Belgelerinin verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde depodan,
taşıma aracından, satış yerinden, bayiden veya kullanım yerinden aynı Kanunun 20 nci
maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine,
- 2. olumsuzlukta söz konusu kömürün Isparta İli sınırlarında kullanımına izin verilmeyeceğini
ve şehir içerisinde bulunan tüm kömürlerin tarafımızdan toplatılacağını ve toplatılmadığının tespiti
halinde Türk Ceza Kanunu uyarınca işlem yapılmasını,
- İş bu taahhütnameyi Çevre Kanunu’nun ilgili maddelerinin uygulanması için tarafıma verilen
birinci ihtar olarak kabul ettiğimi, taahhütname hükümlerini ihlal ettiğimde, 2872 sayılı Çevre
Kanunu’nun 8/2 maddesi gereği 20 nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesini,
KABUL BEYAN ve TAAHHÜT EDERİM.
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