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EGEGAZ ALİAĞA TERMİNALİNDEN 

HİZMET ALMA BAŞVURU FORMU 

 

 

 

 

Kesin Teminat Mektubu Tarihi :……/….../….….  

Kesin Teminat Mektubu No     :……………….. 

 

 

…………………. BANKASI 

MERKEZİ: ………………… 

………….. VERGİ DAİRESİ: ………. 

 

 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

 

EGE GAZ A.Ş. 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak  

No:16/Zemin Kat Beykoz  34805 

İstanbul Türkiye 

 

 

Şirketinizce, Aliağa LNG Terminali işletme sınırları içinde verilecek Terminal Hizmeti'ne 

ilişkin olarak, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında 16 Mayıs 2009 tarihli ve 

27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 03.06.2010 tarih ve 2586/1 sayılı EPDK Kurul 

kararı ile onaylanarak 03.06.2010 yürürlüğe giren ve zaman zaman tadil edilebilen “Ege Gaz 

Anonim Şirketi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve 

Esasları”’nın (KUE)'nın gereği Terminal Hizmet Sözleşmesi (THS) imzalayan Şirketi'nin işbu 

KUE ve THS kapsamında doğmuş ve doğacak tüm sorumlulukları karşılığında vermek     

zorunda olduğu Kesin Teminat Tutarı olan TL(/………………….)’yi Bankamız garanti 

ettiğinden, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı 

geçen ile şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve 

neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden 

ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve 

hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

İşbu teminat mektubu, kesin, limit içi, koşulsuz ve gayrikabili rücudur.  İşbu teminat mektubu  

……./…..../…...... tarihi mesai bitim saatine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar yazılı talep 

elimize ulaşmadığı takdirde kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 
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EGEGAZ ALİAĞA TERMİNALİNDEN 

HİZMET ALMA BAŞVURU FORMU 

 

 

 

 

Geçici Teminat Mektubu Tarihi :……/….../….….  

Geçici Teminat Mektubu No     :……………….. 

 

 

…………………. BANKASI 

MERKEZİ: ………………… 

………….. VERGİ DAİRESİ: ………. 

 

 

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU 

 

EGE GAZ A.Ş. 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak  

No:16/Zemin Kat Beykoz  34805 

İstanbul Türkiye 

 

 

Şirketinizce, Aliağa LNG Terminali işletme sınırları içinde verilecek Terminal Hizmeti'ne 

ilişkin olarak, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında 16 Mayıs 2009 tarihli ve 

27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 03.06.2010 tarih ve 2586/1 sayılı EPDK Kurul 

kararı ile onaylanarak 03.06.2010 yürürlüğe giren ve zaman zaman tadil edilebilen “Ege Gaz 

Anonim Şirketi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve 

Esasları”’nın (KUE) gereği Başvuru Sahibi ................................ Şirketi'nin Kapasite 

Rezervasyon Talebinde bulunabilmesi    için    vermek    zorunda    olduğu    Geçici    Teminat    

Tutarı olan TL(/………………….)’yi Bankamız garanti ettiğinden, Şirketinizce adı geçenin 

başvurusunun tümü ile olumlu değerlendirilmesi durumunda Terminal Hizmet Sözleşmesi 

(THS) imzalamak üzere davet edilmesini müteakip 7 işgünü içerisinde anılan sözleşmeyi 

imzalamaması veya KUE hükümlerine aykırı davranması durumunda veya başvurunun kabul 

edilmesinden sonra, hizmet alma başvurusunda gerekli kesin teminat mektubunu getirmemesi 

halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen 

ile şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve neticeleri 

nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen 

ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 

ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla Banka ad ve 

hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

İşbu teminat mektubu, geçici, limit içi, koşulsuz ve gayrikabili rücudur.  İşbu teminat mektubu  

……./…..../…...... tarihi mesai bitim saatine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar yazılı talep 

elimize ulaşmadığı takdirde kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 
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EGEGAZ ALİAĞA TERMİNALİNDEN 

HİZMET ALMA BAŞVURU FORMU 

 

 

 

 

Kesin Teminat Mektubu Tarihi :……/….../….….  

Kesin Teminat Mektubu No     :……………….. 

 

 

…………………. BANKASI 

MERKEZİ: ………………… 

………….. VERGİ DAİRESİ: ………. 

 

 

EGEGAZ’IN ÖNGÖRDÜĞÜ ENVANTER DEVRİ İÇİN 

KESİN TEMİNAT MEKTUBU 

 

EGE GAZ A.Ş. 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak  

No:16/Zemin Kat Beykoz  34805 

İstanbul Türkiye 

 

 

Şirketinizce, Aliağa LNG Terminali işletme sınırları içinde verilecek Terminal Hizmeti'ne 

ilişkin olarak, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu kapsamında 16 Mayıs 2009 tarihli ve 

27230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 03.06.2010 tarih ve 2586/1 sayılı EPDK Kurul 

kararı ile onaylanarak 03.06.2010 yürürlüğe giren ve zaman zaman tadil edilebilen “Ege Gaz 

Anonim Şirketi Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Depolama Tesisi Temel Kullanım Usul ve 

Esasları”’nın (KUE)’nın gereği Terminal Hizmet Sözleşmesi (THS) imzalayan 

……………….. Şirketi’nin işbu KUE ve THS kapsamında gerçekleştirilecek envanter devirleri 

işlemlerinde doğmuş ve doğacak tüm sorumlulukları  karşılığında  vermek  zorunda  olduğu  

Kesin Teminat Tutarı  olan USD (/…………………….)’yi Bankamız garanti ettiğinden, 

protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile 

şirketiniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve neticeleri nazarı 

itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin 

nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek süre içinde devlet 

bankalarınca açılmış bir yıl vadeli USD döviz cinsi mevduatına ödenen en yüksek reeskont 

faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla 

Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

İşbu Teminat Mektubu nakde tahvili istendiği takdirde ilgili döviz cinsi üzerinden nakde tahvil 

tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden Türk Lirası olarak ödenecektir. 

 

İşbu teminat mektubu, kesin, limit içi, koşulsuz ve gayrikabili rücudur.  İşbu teminat mektubu  

……./…..../…...... tarihi mesai bitim saatine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar yazılı talep 

elimize ulaşmadığı takdirde kendiliğinden hükümsüz olacaktır. 


