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BURSAGAZ’IN
BURSA’YA KATKILARI
ÖDÜLLENDİRİLDİ

BURSAGAZ’DAN
ÖZEL EĞİTİM
SINIFLARINA DESTEK

BURSAGAZ DOĞA KULÜBÜ’NE
‘YILIN EN ÇEVRECİ PROJESİ’
ÖDÜLÜ

Doğal Gazı Güvenle Kullanmak İçin;
Havalandırma menfezlerini kesinlikle kapatmayın.

Yakıcı cihazlarınıza ait esnek bağlantı
parçasının sızdırmazlık özelliğini sık
sık kontrol edin.

Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatlarınıza
kesinlikle müdahale etmeyin.

Bacalı cihazların bulunduğu odalarda
uyumayın ve mutlaka karbonmonoksit
alarm cihazı bulundurun.

Bacalarınızın bakımını ve temizliğini periyodik
olarak her yıl yaptırın.

Cihazlarınızın bakımını her yıl yetkili servislere
yaptırın. Bacalı cihazınızın baca sensörünün
çalışıp çalışmadığını yetkili servise mutlaka
kontrol eirin.

Yakıcı cihazlarınızda; farklı sesler, alev renginde
değişiklik, dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde
bozukluk veya eksiklik varsa yetkili servisiniz ile
iletişime geçin.

Bacalı yakıcı cihaz ile baca arasındaki
bağlantı, paslanmaz çelik malzeme
olmalıdır.

Mutfaklarda bacalı cihazların bağlandığı
bacalara aspiratör bağlamayın. Banyolarınızda
bacalı cihaz kesinlikle kullanmayın.

Doğal gaz tesisatlarınıza sertiﬁkalı ﬁrmalar
aracılığıyla bakım yaptırın. Sertiﬁkalı
ﬁrmalara www.bursagaz.com adresinden
ulaşabilirsiniz.

Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın.

Fiyat Tarifesi

FATURA TUTARINIZIN DAĞILIMI
KONUT MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
OCAK 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,81

BURSAGAZ
%12,85

TEDARİKÇİ
%70,09

100 TL’lik bir faturanın;
• 70,09 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 12,85 TL’si Bursagaz’a,
• 15,25 TL’si KDV,
• 1,81 TL’si ÖTV olarak
ödenmektedir.

Konut, yıllık 0 - 100 bin m³ aralığında tüketim yapan 1. kademe müşteri seviyemizdir.
Birim fiyat TL/m³ cinsinden olup 1,269849 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
OCAK 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,31

BURSAGAZ
%6,33
TEDARİKÇİ
%77,11

100 TL’lik bir faturanın;
• 77,11 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,33 TL’si Bursagaz’a,
• 15,25 TL’si KDV,
• 1,31 TL’si ÖTV olarak
ödenmektedir.

Serbest tüketici, yıllık 300.001 - 100.000.000 m³ tüketim miktarı yapan 3. kademe
müşteri seviyemizdir. Birim fiyat TL/m³ cinsinden olup 1,752798 TL/m³ tutarındadır.
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Yakıt Karşılaştırması

KONUT YAKIT KARŞILAŞTIRMASI
OCAK 2019

Doğal gaz kullanın 1 yılda, kömüre göre % 65, elektiriğe göre % 75 tasarruf edin!

DOĞAL GAZ
ISINMA

KÖMÜR

ELEKTRİK

:

1.506 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

6.724 TL

SICAK SU :

236 TL

SICAK SU :

1.170 TL

SICAK SU :

669 TL

PİŞİRME :

236 TL
1.978 TL

PİŞİRME :

1.170 TL
5.620 TL

PİŞİRME :

669 TL
8.062 TL

ISINMA

* 100 m²’lik bir konutun yıllık ısınma, pişirme ve sıcak su maliyetlerinin
ortalama hesaplamasıdır.
* Isınma ve sıcak su ihtiyacının elektrik ve kömür ile sağlandığı durumlarda, yıllık
2 ton ithal kömür, yıllık 10.688 kWH elektrik, mutfak için her ay 1 adet olmak üzere
yıllık 12 adet tüp, banyo ve sıcak su için her ay 1 adet olmak üzere yıllık
12 adet tüp tüketileceği öngörülerek hesaplanan ortalama fiyatlardır.
* Isınma ve sıcak su ihtiyacının doğal gaz ile sağlandığı durumlarda ise ısınma için
yıllık 1.186 m³, mutfak için yıllık 186 m³, banyo ve sıcak su için yıllık 186 m³ doğal gaz
tüketimi öngörülerek hesaplanan ortalama fiyatlardır.

Verimli doğal gaz kullanım önerileri için
QR kodu okutunuz.
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Bursagaz Haberler

BURSAGAZ’IN BURSA’YA
KATKILARI ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bursagaz, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 45’incisi düzenlenen
Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni’nde, kurumlar vergisi kategorisinde ikincilik
ödülüne layık görüldü.
4 ayrı kategoride 52 ödülün sahiplerini bulduğu
törende, Bursa ve Türkiye ekonomisine değer
katanlar ödüllendirildi. Bursagaz adına ödülü
almak üzere geceye katılan EWE Turkey Holding
COO’su Hasan Yasir Bora, “Türkiye’nin en önemli
ekonomi ödülleri arasında yer alan bu törende
ödüllendirilmekten
mutluluk
duyuyoruz.
Bursagaz olarak faaliyetlerimizi hem Bursa’mız
hem de Türkiye’nin ekonomik kalkınma hedefleri
doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Kurumlar
vergisi kategorisinde ikinci sırada yer almamız,
ekonomiye sağladığımız katkının en önemli
göstergelerinden biri oldu” diye konuştu.
Ülkemizin kalkınması ve ekonomik olarak
büyümesinin en önemli unsuru şüphesiz ki
vergidir. Bursagaz olarak oluşturduğumuz
ve bu ödül ile tescillediğimiz katma değer
ile ülke ekonomimize katkı sağlıyor
olmaktan mutluluk duyuyoruz.
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Bursagaz Haberler

BURSAGAZ’DAN ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINA DESTEK
Bursagaz tarafından 2011 yılında başlatılan ve 115 özel eğitim sınıfının yenilendiği “Engelli Eğitimini
Kolaylaştıralım, Topluma Değer Katalım” projesinin 7’nci yılı olan bu seneki ayağında, ilk yıl
düzenlenen sınıfların eğitim materyalleri yenilendi. Eğitim setleri, Bursagaz yöneticileri ve çalışanları
tarafından paketlenerek Osmangazi, Yıldırım, Mudanya ve Keles ilçelerindeki 20 sınıfa ulaştırıldı.
Bursagaz, operasyonel faaliyetlerinin yanı sıra
birliktelik ve sorumluluk ilkesiyle hareket ederek
şehrin dört bir yanında Bursa halkının yanında
olmaya devam ediyor.
Bursagaz Danışmanı Mehmet Yaşar Çerçi, “Bursagaz
olarak bu projeye büyük önem veriyor, özel
eğitime gereksinim duyan öğrencilere desteğimizi
önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz.
Özel eğitim alan öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik
setleri Osmangazi, Yıldırım, Mudanya ve Keles
ilçelerimizde çocuklarımıza ulaştırdık. Bilindiği
üzere bu yıl Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e
doğal gaz yatırımı gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımla
birlikte hizmet götürdüğümüz tüm ilçelerde
olduğu gibi Keles’te kurumsal sosyal sorumluluk
projelerimizi uygulamanın mutluluğunu yaşıyoruz”
dedi.
2000 kişiyi etkileyen proje

olarak gerçekleştirdiğimiz Hobi Molası aktivitesinde
tüm eğitim materyallerini hediye paketi yaptık.
Böylece hem çalışanlarımızın projemize dahil
olmasını sağladık hem de yazdıkları yeni yıl
dilekleri, duygu ve düşüncelerini ifade eden notlar
ile hazırladıkları renkli ve eğlenceli paketlerle
çocukların mutluluğunu katladık. Bu çalışmamız ile
çalışanlarımızı, öğretmenlerimizi, çocuklarımızı ve
ailelerini kapsayan yaklaşık 2000 kişilik bir kitlenin
hayatına Bursagaz olarak dokunabilmiş olmanın
mutluluğunu yaşıyoruz.”

Bursagaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi
Gamze Demirbaş Çelebi, projenin şirket içinde
benimsenmesine ve çalışanların katkı sağlamasına
önem verdiklerine değinerek; konuşmasını şöyle
sürdürdü: “Çalışanlarımızla motivasyon etkinliği

Bursagaz, özel eğitim sınıfları dışında
eğitime, çevreye, spora yönelik kurumsal
sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma
olan katkısını sürdürüyor.
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Bursagaz Haberler

BURSAGAZ DOĞA KULÜBÜ’NE
‘YILIN EN ÇEVRECİ PROJESİ’ ÖDÜLÜ

Bursagaz Doğa Kulübü, 2018 yılı içerisinde Narlı’da gerçekleştirdiği ve üç konteynır atık çıkardığı
su altı temizliği faaliyetiyle Mavi Keyif Dalış Merkezi’nin düzenlediği törende “Yılın En Çevreci
Projesi” ödülüne layık görüldü.
Sorumluluk
ve
birliktelik
ilkeleri
doğrultusunda Bursagaz tarafından
kurulan ve desteklenen Bursagaz Doğa
Kulübü, 2018 yılı içerisinde Uludağ’ın
zirvesinden Marmara denizinin dibine
kadar birçok alanın temizliğinden
sokak hayvanlarının barınması ve
beslenmesine kadar pek çok farklı
alanda faaliyet gerçekleştirdi. Bursagaz
çalışanlarının gönüllü katkılarıyla her
geçen gün büyüyen kulübün bu başarısı
bir ödülle taçlandırıldı.
Sokak hayvanları için kulübler
Bursagaz Doğa Kulübü, sokak hayvanları
için atık malzemeleri geri dönüştürerek
kulübeler yaptık ve
şehrin farklı
noktalarına
yerleştirerek
sokaktaki
dostlarımızın soğuk günleri daha rahat
geçirmelerini sağlıyor. Bununla birlikte
bir yıldır sürdürdüğü sokak hayvanlarına
mama dağıtım faaliyeti 2019’da da
devam edecek.

2018’de temizlik ve bilinçlendirme çalışmaları bir
arada yapıldı
Çevre temizliğinin yanı sıra vatandaşların
bilinçlendirilmesi konusuna da büyük önem veren
Bursagaz Doğa Kulübü üyeleri, geçen yıl Uludağ’da
düzenledikleri faaliyet kapsamında piknik yapanlara
çöp poşetleri dağıtmış, mangal ateşiyle ilgili uyarılarda
bulunmuş ve iki günün sonunda bölgenin 90 poşet
çöpten arındırılmasını sağlamıştı. Kulüp, Bursa Hamak
Festivali’nde mıntıka temizliğinin yanı sıra kurdukları
kuş yuvalarıyla da herkesin takdirini kazanmıştı.
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Öğrenmek için QR kodu okutunuz.

Bunu Biliyor muydunuz?

DEĞERLİ
MÜŞTERİLERİMİZ,
28.01.2019 Pazartesi günü itibarıyla iç tesisat
uygulama projelerinde bulunan bacalı yakıcı
cihazlara ait bacaların ilgili standartlara göre
kontrollerinin (baca kesitinin ve yüksekliğinin
kontrolü, baca montajının ve konumlandırıldığı
yerin ilgili standart ve imalatçı kılavuzuna
göre kontrolü, baca sızdırmazlık testine
yönelik kontroller vb.) baca muayene yetkisi
olan akredite kontrol firmalarca yapılması ve
raporlanması talep edilecektir. İlgili düzenlemeye
uygun yapılmayan bacalara ait proje ve tesisat
kontrol süreçleri yürütülmeyecektir.
Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla.
Akredite Kontrol Firma listesine
ulaşmak için QR kodu okutunuz.

DEĞERLİ
ABONEMİZ,
Cihazlarınızın arızalanmaması için
elektrik kesintisi durumlarında,

tüm doğal gaz ile çalışan
cihazlarınızı kapalı konuma
getiriniz.
Ocağınızı elektrik kesik olsa da
kullanmaya devam edebilirsiniz.
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Değerli Abonelerimiz,
Bursagaz faturalarınızı,
abone bağlantı ve güvence bedellerini
web sitemiz üzerinden Garanti Bankası
3D Secure ile güvenle ödeyebilirsiniz.
Ayrıca tüm bu ödemelerinizi anlaşmalı
bankalardan ve PTT’den de yapabilirsiniz.
Tüm abonelerimizin bilgisine sunarız.
Doğal gaz abonelik bilgilerinize ve geçmiş dönem ödemeleri ile
borç bilgilerine E-Devlet Kapısı’ndan ulaşabilirsiniz.
www.turkiye.gov.tr

