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SERTİFİKALI FİRMA TAAHHÜTNAMESİ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
adı altında Doğal Gaz İç Tesisat Sertifikası almak için şirketinize başvuruda bulunan firmamızın
başvurusunun uygun bulunup sertifika verilmesi halinde, aşağıda belirtilen hususlara uyacağımızı,
uymamamız halinde firmamızla ilgili uygulanacak müeyyideleri kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
1) Firmamız; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ilgili diğer
kurumlar ve Şirketiniz tarafından yayımlanmış veya bundan sonra yayımlanacak olan yasa,
yönetmelik, standart, kurul kararları ve şartname hükümlerine kayıtsız şartsız riayet edecek,
bunlara uymaması nedeniyle oluşacak her türlü sonucu kabul edecektir.
2) EPDK tarafından yürütülen ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında hazırlanan
Sertifika Yönetmeliği kapsamında, “doğal gaz piyasasında iç tesisat ve servis hatları faaliyetlerini
yürüten gerçek veya tüzel kişilere sertifika verilmesi, faaliyetlerinin yürütülmesi, iptali, sona
ermesi, yenilenmesi, tadili ile sertifika sahiplerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul / esaslar ve
ilgili cezai müeyyideler.” tarafımdan bilinmektedir.
3) Firmamızda, yasa ve yönetmeliklerce belirlenen şartları taşımayan hiçbir personel (mühendis,
tesisatçı) çalıştırılmayacaktır.
4) Firmamızda çalışmakta olan ve bilgileri Sertifikalı Personel Bildirim Formu ile şirketinize sunulan
mühendis ve tesisatçılar, kendi faaliyet alanları ile ilgili firmamızın nam ve hesabına hareketle
firmamızı temsil ve ilzam etmiş olacaklardır.
5) Firmamız nam ve hesabına çizilen projelerde, tesisat uygulamalarında ve gaz açma işinde Sertifikalı
Personel Bildirim Formu ile şirketinize sunulan mühendis ve tesisatçılar; firmamızla beraber yetkili
ve sorumludurlar.
6) Firmamız ve çalışanlarımız; şirketinize, müşterilerimize ve üçüncü şahıslara ait hiçbir tesis ve
malzemeye zarar vermeyecekler, firmamızın sebep olduğu zarar ve ziyanlar şirketiniz tarafından
belirlenen şartlarda firmamız tarafından derhal karşılanacaktır.
7) Müşterilerimize usulsüz / kaçak gaz kullandırılmayacak; hangi hallerin usulsüz ve kaçak gaz
kullanımı olduğu ve bunların hukuki sonuçları hakkında müşteriye bilgi verilecektir.
8) Başvuru dosyası ile birlikte şirketinize sunulan Sertifikalı Firma İletişim Bilgileri Formu’nda yer alan
tüm veriler doğru ve güncel olup bu formda belirtilen kanallarla yapılacak her türlü bildirim
firmamıza yapılmış sayılacaktır. Formda yer alan iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikler
derhal şirketinize yine bu form vasıtasıyla bildirilecektir. Formdaki yanlış bilgi veya değişikliklerin
tarafımızdan bildirilmemesi nedeniyle oluşacak her türlü zarar ve ziyandan firmamız sorumludur.
9) Doğal gaz tesisat uygulaması yapmış olduğumuz müşterilerin tesisatları için asgari iki yıl bakım ve
onarım garantisi verilecektir.
10) Firmamızın kapatılması halinde şirketinize yazılı olarak bildirimde bulunulacak ve Doğal Gaz İç
Tesisat Sertifikası şirketinize iade edilecektir.
11) Hiçbir çalışanımız tarafından müşterilerimize ve üçüncü şahıslara karşı; şirketinizi yetersiz
gösteren, karalayıcı ve küçük düşürücü ifadeler kullanılmayacak, hatalı bilgi verilmeyecektir.
12) Bölgemizde vuku bulacak olan olağanüstü durumlarda (deprem, yangın, sel v.s) firmamız tüm araç,
gereç ve personeliyle şirketinizin talimatları doğrultusunda hareket edecektir.
13) İhtilaf vukuunda …………………………………….. Mahkemeleri yetkilidir.

……/….. /20….
Firma Yetkilisi (kaşe/isim/imza)
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