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(EK.2):  Sertifika Talebinde Bulunan Firma İçin Taahhütname Örneği 

 
TAAHHÜTNAME 

 

1- Doğalgaz projesi ve tesisat işlerini yapmakta olduğumuz firmamızda 

çalışmakta olan ve adları Sertifika Başvuru Formunda DOĞUGAZ A. Ş.’ ye 

bildirilen ya da bildirilecek olan mühendis ve tesisatçıların, kendi branşları’nda 

şirket nam ve hesabına hareketle şirketimizi temsil ve ilzam etmiş olacaklarını, 

2- Firmamız nam ve hesabına çizilen projelerin ve yapılan taahhütlerin ve gazın 

açılması sırasında DOĞUGAZ A. Ş.’ ye isimleri bildirilen mühendis ve 

tesisatçılarımızın; firmamızla beraber yetkili ve sorumlu olduklarını, 

3- Firma ve istihdam ettiğimiz tüm personelin DOĞUGAZ A. Ş. abone ve üçüncü 

şahıslara ait hiçbir cihaz ve malzemeye zarar vermeyeceğini, vuku bulacak 

zararlardan firmamızın sorumlu olduğunu, verdiğimiz tüm zararlar sebebiyle 

DOĞUGAZ A. Ş.’nin öngöreceği tüm mükellefiyetlere ve yapacağı tasarruflara 

bila kaydı şart muvafakat ettiğimizi, 

4- Abonelere ve müşterilerimize usulsüz ve kaçak gaz kullandırmaya-cağımızı; 

hangi hallerin usulsüz ve kaçak gaz kullanımı olduğunu ve bunların hukuki 

neticeleri hakkında aboneye bilgi vereceğimizi, DOĞUGAZ A Ş. yetkili 

elemanlarınca Doğalgaz Uygunluk ve Onay Belgesi verilmeden doğalgaz 

kullanmayacakları hakkında abonelerden taahhütname alacağımızı, aksi 

takdirde usulsüz ve kaçak gaz kullanımından abone ve üçüncü şahıslarla 

birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğumuzu, 

5- Sorumlu olduğumuz zararlar ile kaçak ve usulsüz doğalgaz kullanım bedel ve 

cezalarını istenilen süre içinde tazmin edeceğimizi, 

6- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve DOĞUGAZ A. Ş. tarafından 

yayımlanmış ve yayımlanacak yönetmelik, şartname hükümlerine, 

standartlara, verilecek talimatlara ve ceza uygulamalarına aynen riayet 

edeceğimizi, 

7- DOĞUGAZ A. Ş.’nin sertifikamızı uygun göreceği şartlarda geçici veya EPDK 

tarafından sürekli olarak geri almasına muvafakat ettiğimizi, 

8- DOĞUGAZ A. Ş.’ye bildirdiğimiz adresin resmi haberleşme adresimiz olduğunu, 

bu adrese yapılacak tüm tebligatların firmamızca tebellüğ edilmiş kabul 

edileceğini, adres değişikliğini DOĞUGAZ A. Ş.’ye derhal yazılı olarak 

bildireceğimizi, 

9- Doğalgaz tesisat uygulaması yapmış olduğumuz müşterilerin (abonelerin), 

başkaca düzenleme yapılmadıkça, tarafımızdan yapılmış doğalgaz iç 

tesisatlarının bakım ve onarımı için en az iki yıl garanti vereceğimizi, 

10- İhtilaf halinde MUŞ Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederiz. 
 

 

Gerçek kişi ise Adı ve Soyadı 

İmza 

Tüzel kişi ise Ticaret Unvanı 

temsile yetkili olan kişi veya 

kişilerin Adı Soyadı- Kaşe / İmza 

 


