
 

                                                                    

1 / 1 

 

 (EK.3):  Yetkili  Mühendis İçin Taahhütname Örneği 

 

TAAHHÜTNAME 

 
DOĞUGAZ A. Ş. tarafından doğalgaz verilen yerlerde proje yapımcısı olarak 

aşağıdaki şartlara aynen uyacağımı kabul ve taahhüt ederim. 

 

1- Tesisat projelerini yetkili makamlarca yayımlanmış veya yayımlanacak 

mevzuata, doğalgaz malzeme ve tesisatı ile ilgili her türlü standartlara ve 

DOĞUGAZ A. Ş. uygulama kurallarına uygun olarak yapacağımı, bu projeleri 

uygulamaya başlamadan önce DOĞUGAZ A. Ş. onayına sunacağımı, onay 

sırasında DOĞUGAZ A. Ş.  tarafından yapılabilecek her türlü değişiklik ve ikaza 

aynen riayet edeceğimi, DOĞUGAZ A. Ş.’nin yeniden onayını almadan 

onaylanmış proje üzerinde hiçbir suret ve şekilde değişiklik yapmayacağımı, 

2- Projemle ilgili olarak tesisat, dönüşüm, montaj ve sair her türlü çalışmada 

yapılan işin doğalgaz cihaz, malzeme ve tesisatı ile ilgili her türlü standartlara 

ve DOĞUGAZ A. Ş. uygulama kurallarına, onaylı projeye ve sair teknik kural ve 

standartlara uygunluğunu, güvenli ve sağlıklı olmasını teminen bütün 

yükümlülükleri ile birlikte tesisatın yapımı esnasında kontrollük hizmetlerini bizzat 

yapacağımı, tüm sorumluluğun bağlı olduğum firma ile birlikte kendime ait 

olacağını, 

3- DOĞUGAZ A. Ş. tarafından tesisat, montaj ve dönüşüm çalışmalarının 

kontrolünde uygun görülmeyen işleri DOĞUGAZ A. Ş.’nin isteği doğrultusunda 

düzelteceğimi,  

4- Yapılan işler DOĞUGAZ A. Ş. tarafından kontrol edilip işletmeye alınmasına 

rağmen proje uygulamasının kontrol sorumluluğunun tümüyle tarafıma ait 

olduğunu, bunlardan mütevellit her türlü zarar ve talepten DOĞUGAZ A. Ş.’yi  

beri tutacağımı ve olabilecek zarar ve talepleri kanuni ve akdi mükellefiyet 

dairesinde karşılayacağımı,  

5- Abone ve üçüncü şahıslara verdiğim tüm zararlar sebebiyle, DOĞUGAZ A. 

Ş.’nin öngöreceği tüm mükellefiyetlere ve yapacağı tasarruflara bila kaydı şart 

muvafakat ettiğimi, 

6- DOĞUGAZ A. Ş.’ye bildirdiğim adresin resmi haberleşme adresim olduğunu, bu 

adrese yapılacak tüm tebligatların tarafımca tebellüğ edilmiş kabul 

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

bildireceğimizi, 

7- İş bu taahhütnamenin DOĞUGAZ A. Ş.’ye proje yapımcısı olarak vermiş 

olduğum ve/veya vereceğim her bir proje için geçerli olduğunu, 

8- Yukarıda belirtilen şartlara uymadığım takdirde kaydımın iptaline DOĞUGAZ A. 

Ş.’nin yetkili olduğunu,  

9- İhtilaf halinde MUŞ Mahkemelerinin yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederim. 

 

Tarih 

Taahhüt Eden Mühendis 

Adı ve Soyadı 

       İmza 

 


