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ÇALIŞIYOR

SOKAK HAYVANLARINA
GERİ DÖNÜŞÜM
MALZEMELERİNDEN
KULÜBE

BASİT YÖNTEMLERLE
ENERJİTÜKETİMİNİZDE
%30 TASARRUF EDİN

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
ŞUBAT 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,81

BURSAGAZ
%12,80

TEDARİKÇİ
%70,13

100 TL’lik bir faturanın;
• 70,13 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 12,80 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 1,269078 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
ŞUBAT 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,31

BURSAGAZ
%6,30
TEDARİKÇİ
%77,13

100 TL’lik bir faturanın;
• 77,13 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,30 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 1,752274 TL/m³ tutarındadır.
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Yakıt Karşılaştırması

EN UCUZ YAKIT DOĞAL GAZ
Doğal gaz kullanarak 1 yılda, kömüre göre % 65, elektiriğe göre % 73 tasarruf edin!

DOĞAL GAZ
ISINMA

KÖMÜR

ELEKTRİK

:

1.505 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

6.087 TL

SICAK SU :

236 TL

SICAK SU :

1.206 TL

SICAK SU :

606 TL

PİŞİRME :

236 TL
1.977 TL

PİŞİRME :

1.206 TL
5.692 TL

PİŞİRME :

606 TL
7.299 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.
ŞUBAT 2019

Verimli doğal gaz kullanım önerileri için tıklayınız.

Öğrenmek için QR kodu okutunuz.

Bursagaz Haberler

BURSAGAZ, BURSA İÇİN ÇALIŞIYOR

Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Bursagaz olarak
yaptıkları çalışmaları ve 2019'da yapacakları çalışmaları anlattı.
Bursagaz’ın kentimizin yaşanabilirliğine
katkısı nedir?

Bursa ve ilçelerdeki çalışmalarınız
hakkında bilgi alabilir miyiz?

Günümüzde doğal gaz, dünyanın birincil enerji
tüketiminin dörtte birini karşılıyor ve önümüzdeki
20 - 30 yıl içinde, bu oranın yarı yarıya olması
öngörülüyor. Üstelik doğal gaz yalnızca temiz
bir enerji kaynağı olarak dünyamızı korumakla
kalmıyor, diğer yakıt türlerine göre çok ciddi
bir tasarruf sağlıyor. Bizler de doğal gazın
önemini anlatarak ve önemli teknik - teknolojik
yatırımlar gerçekleştirerek vatandaşlarımıza en
güvenilir, konforlu ve temiz yakıtı ulaştırmayı
kendimize görev edindik. Tüm bunların
sonucunda kentimizin yaşanabilirliğine katkı
sunarken müşteri memnuniyetimizi de yüzde
90’ın üzerinde tutmayı başardık.

Bursagaz olarak yatırımlarımızı, düzenleyici kurum
olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK)
düzenlemelerine göre gerçekleştiriyoruz. Bu
düzenleme şu anlama geliyor; bizler imarlı alanlarda
doğal gaz çalışmaları gerçekleştirebiliyoruz, imar
planı bulunmayan alanlarda ise herhangi bir
yatırım yapma yetkimiz bulunmuyor.
İşte biz de hedefimizi, şehrimizin imarlı tüm
alanlarına doğal gaz götürmek olarak belirledik.
Bu yıl çalışmalara başladığımız dağ ilçeleriyle
birlikte hizmet verdiğimiz ilçe sayısını 11’e,
penetrasyonumuzu ise yüzde 98’e çıkarmış
bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, lisans
alanımızdaki bölgelere yönelik yatırımlarımızı
sürdüreceğiz.
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Bursagaz Haberler

Bursagaz’ın
nelerdir?

bundan

sonraki

hedefleri

Teknoloji ve inovasyona yönelik çalışmalarla
imarlı alanlara yönelik doğal gaz çalışmalarımızı
sürdüreceğiz. Bu dönemde en önemli
hedefimiz, dağ ilçelerine gerçekleştirdiğimiz
yatırımı tamamlayarak buradaki halkı en
konforlu yakıt olan doğal gaz ile buluşturmak.
Diğer
yandan,
mevcut
abonelerimizin
hayatını kolaylaştıran hizmetler sunmaya ve
memnuniyetlerini en üst noktaya taşımaya
yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.

da yakın zamanda başlayacağız. İlk etapta bir
vatandaşımızı istihdam edeceğiz, bu kişinin
bölgede ikamet etmesini önemsiyoruz.
Dağ yöresinin tamamı gaz kullanımına ne
zaman kavuşacak?
Keles’e bu yıl içinde, diğer üç ilçemize
ise 2020 yılı sonuna kadar doğal gaz arzı
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.
Bursagaz olarak sosyal sorumluluk
projelerine katkılarınız nelerdir?
Bursagaz olarak en önem verdiğimiz
konulardan biri, operasyonel faaliyetlerimizin
yanı sıra eğitim, kültür ve sportif alanlarda
kurumsal
sosyal
sorumluluk
projeleri
gerçekleştirerek toplumsal gelişime destek
olmak. Bu konuyla ilgili birkaç örnek vermek
gerekirse; 2012 yılında başlattığımız “Engelli
Eğitimini Kolaylaştıralım, Topluma Değer
Katalım” projesi kapsamında, yöneticilerimiz

Dağ yöresindeki çalışmalarınız hakkında
bilgi alabilir miyiz?
Dağ ilçelerimiz Keles, Orhaneli, Büyükorhan
ve Harmancık ilçeleri için 2016 yılında
EPDK’ya yaptığımız başvurunun geçen yıl
olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, hiç vakit
kaybetmeden Eylül ayında çalışmalarımıza
başladık. Bu dört ilçenin merkezlerindeki imarlı
mahallelerin tamamında doğal gaz dağıtım
projeleri ve doğal gaz altyapı yatırımları
gerçekleştireceğiz. Bu sayede, yaklaşık 5.069
konutta ikamet eden 15.207 vatandaşımıza
daha doğal gaz ulaştıracağımızı öngörüyoruz.
Dağ ilçeleri yatırımımızla ilgili personel alımına

ve gönüllü çalışanlarımızın desteğiyle bugüne
kadar 115 özel eğitim sınıfını yeniledik, geçen yıl
bu sınıfların 20’sine materyal desteği sağladık.
Hatta bu 20 okuldan 2’sini yatırım çalışmalarına
başladığımız Keles ilçemizden seçtik. Bunun
yanı sıra ana destekçisi olduğumuz basketbol
takımı Bursa Yıldızları, geçtiğimiz yıllarda
Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza
attı. Bu yıl altıncı yılını kutladığımız BURAK
(Bursagaz Arama Kurtarma) ekibimiz, sadece
Bursa’nın değil, Türkiye’nin her köşesine yardım
edecek bilgi, beceri ve donanıma sahip.
Doğa Kulübümüz ise Uludağ’ın zirvesinden
Marmara denizinin dibine kadar birçok alanın
temizliğinden sokak hayvanlarının barınması
ve beslenmesine kadar pek çok farklı
alanda faaliyet gerçekleştirerek şehrimize ve
doğamıza katkı sunmayı sürdürüyor.
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Bursagaz Haberler

SOKAK HAYVANLARINA GERİ DÖNÜŞÜM
MALZEMELERİNDEN KULÜBE

Bursagaz Doğa Kulübü, sokak hayvanları için geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı
kulübeleri şehrin çeşitli noktalarına yerleştirdi. Kulüp Başkanı Murat Yiğit, “Sokaktaki
dostlarımız, Bursagaz çalışanlarının gönüllü katkılarıyla hazırlanan kulübeler sayesinde soğuk
kış günlerini daha kolay geçiriyor” dedi.

Bursagaz’ın sorumluluk ve birliktelik ilkeleri
doğrultusunda kurduğu Bursagaz Doğa Kulübü
gönüllü çalışanların desteğiyle her geçen gün
büyürken şehrin dört bir yanında faaliyetlerine
devam ediyor. Kulüp üyeleri son olarak, sokak
hayvanları için geri dönüşüm malzemelerinden
kulübeler hazırladı.
Bursagaz’daki atık malzemeler
kulübeye dönüştü
Doğa Kulübü üyeleri kulübeleri, Bursagaz’da
geri dönüşüm için ayrılmış olan palet, dolap gibi
malzemeleri kullanarak hazırladı. İlk etapta paletlerin
sökümünü yapan gönüllüler, ellerindeki kullanılabilir
malzemeleri sokak hayvanlarına uygun bir tasarıma
dönüştürüp birleştirme işlemini tamamladı. Kış
günlerinde sıcak kalması ve su geçirmez olması

için silikon ve köpük uygulaması yapılan kulübeler
zımparalanıp boyandı. Üzerleri dayanıklı şeffaf
brandalar ile kaplanan kulübelerin iç kısımlarına ise
kulüp üyelerinin temin ettiği halı ve yolluklar serildi.
İşte kulübelerin bırakıldığı bölgeler
Bursagaz Doğa Kulübü tarafından hazırlanan farklı
boy ve tasarımlardaki kulübeler, şehrin çeşitli
noktalarına bırakıldı. Orhaneli yolu üzerine ve Keles
meydanına ikişer, Balat bölgesine ise bir adet
büyük köpek kulübesi bırakan üyeler, Uludağ Milli
Parkı yetkililerine de iki adet büyük köpek kulübesini
teslim etti. Kediler için de kulübeler tasarlayan
Bursagaz Doğa Kulübü, üçlü kulübeyi Kültürpark’a,
ikili kulübeyi ise Hamitler bölgesine, bir adet ahşap
kedi mama kabını da Bursagaz Genel Müdürlük
binasına yerleştirdi.
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Grup Şirketlerimizden Haberler

BASİT YÖNTEMLERLE ENERJİ TÜKETİMİNİZDE
%30 TASARRUF EDİN
Tüketim alışkanlıklarımızdaki ufak
değişiklikler bizlere neler kazandırır?
Yapılan araştırmalara göre yalıtımsız binaların,
pencereleri, duvarları, merdivenleri, tavanları,
eşyaları ve zemin döşemeleri bile ısı kaybında
önemli bir yere sahip. Bu da faturaların yüksek
gelmesindeki en önemli sebep… Binanın toplam
inşaat maliyetinin sadece yüzde 3’ünü oluşturan
ısı yalıtımı, yıllık yakıt tüketiminde en az yüzde
50 tasarruf sağlıyor ve bütçeye önemli katkıda
bulunuyor. Isı yalıtımı, çevre dostu olmasının
yanı sıra binanın ömrünü de uzatan bir işlem. Isı
yalıtımıyla hem binanızın ömrü uzuyor hem de
paranız cebinizde kalıyor.
Basit önlemlerle konut faturalarında yüzde 30’a
varan tasarruf sağlanabileceğine dikkat çeken
Enervis Genel Müdürü Osman Kipoğlu, enerji
verimliliği ve tasarrufu için evlerde ve işyerlerinde
kolayca uygulanabilecek önlemlerle hem
enerji tüketimi hem de maliyetten nasıl tasarruf
edebileceğimizi açıkladı. Kipoğlu
“Binanın
toplam inşaat maliyetinin sadece yüzde 3’ünü
oluşturan ısı yalıtımı ile yıllık yakıt tüketiminde en
az yüzde 50 tasarruf sağlayabiliriz” dedi.

Büyük yatırımlara gerek kalmadan
tasarruf mümkün
Binadan kaçan ısı miktarını azaltan ısı yalıtımı,
enerji tasarrufu için ilk ve en önemli adım olarak
öne çıkıyor. Ancak yatırım gerektirmeyen, basit
yöntemlerle de enerji tüketimini en aza indirmek
mümkün. Özellikle ısıtmada gün ışığından
mümkün olduğunca çok yararlanmak gerekiyor.
Güneşli günlerde ısınmak için ısıtıcı kullanmak
yerine perdeleri açarak evin güneşle ısınmasını
sağlamak çok basit bir yöntem gibi görünse de,
önemli miktarda tasarruf sağlıyor.

Enerji tasarrufu için uygulanabilecek diğer basit yöntemlerden bazıları ise şöyle:
varsa

• Kapı ve pencere kenarlarındaki boşlukları yalıtım
bantlarıyla kapatın.

• Oda sıcaklığını 1 derece azaltarak yüzde 6 enerji tasarrufu
yapmak mümkün. Oturma odaları için 22 °C, yatak odaları
için de 20 °C olan ideal oda sıcaklıklarını tercih edin.

• Isı verimliliği yüksek çift cam kullanarak ısı kaybını yüzde
50 oranında azaltabilirsiniz.

• Kuzeye bakan pencerelerinizin
panjurlarını kışın kapalı tutun.

perdelerini,

• Radyatörlerinizin önünü uzun perde ve/veya mobilyalarla
kapatmayın.
• Evinizi havalandırmak için güneşli veya öğlene yakın
zaman dilimini tercih etmeye çalışın.
• Buzdolaplarınızın arkasında hava sirkülasyonu için yeterli
boşluk bırakın.
• Beyaz eşya veya ısıtma soğutma amaçlı cihaz alırken,
ihtiyacınıza uygun kapasitede ve enerji verimli olanları
tercih edin.

• Gereksiz durumlarda lambaları söndürerek tasarruf
edin. Özellikle çocuklar bu konuda daha duyarlı hale
getirilebilir.
• Bir akkor lamba, kompakt floresan veya LED’li lamba ile
değiştirildiğinde, aydınlatma maliyeti yüzde 80’e varan
oranlarda azalır.
• Kullanmadığınız zamanlarda şarj aleti, televizyon, DVD
player, bilgisayar ve radyo gibi elektrikli aletlerin fişlerini
prizden çekin.

11

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

Bunu Biliyor muydunuz?

İLK SÖZLEŞME NEDİR?
Adreste ilk defa doğal gaz kullanılacak ise Bursagaz ile
yapacağınız sözleşme “ilk sözleşme”dir.
Değerli abonemiz,
1. Doğal gaz aboneliğinin yapılması ve bağlantı
bedelinin ödenmesi sonrasında binanızın servis
kutusu imalatı Bursagaz tarafından tamamlanacaktır.
2. www.bursagaz.com üzerinde yer alan yetkili
iç tesisat firmaları listesinden bir yetkili firma ile
anlaşarak projenizin Bursagaz’a gönderilmesini
sağlayın.
3. Projenizin onaylanmasının ardından iç tesisatınızı,
doğal gaz şartnamesine uygun olarak anlaşmış
olduğunuz yetkili iç tesisat firmasına yaptırın.
4. Bursagaz’daki proje onay sürecinin ardından iç
tesisat firmanız Bursagaz’dan gaz açımı için randevu
almalıdır.

5. SMS ile size bildirilen randevu gün ve saatinde
adresinizde bulunmanız gerekmektedir. Gaz
açımı için aşağıdaki evrakları lütfen yanınızda
bulundurunuz.

Üzerine
Ev Sahibi e
şm
e
zl
ö
S
Sayaç No
k - cadde alle - soka
Adres (mah o - daire no)
dış kapı n

rine
Kiracı Üze
e
şm
e
zl
ö
S
in T.C.’si
Ev sahibin
Sayaç No
k - cadde alle - soka
Adres (mah o - daire no)
dış kapı n

Bursagaz ile sözleşme yapan kişinin, kira kontratını
imzalayan kişi ile aynı olması zorunludur.

İKİNCİ SÖZLEŞME
Adreste daha önce doğal gaz kullanılmış ise Bursagaz ile
yapacağınız sözleşmeye “ikinci sözleşme” denir.
1. Adresinizde Doğal gaz kullanımına başlamak
için Esentepe’de bulunan Bursagaz Müşteri
Merkezi’ne gelerek, 444 11 33’ü arayarak,
Bursagaz.com ve E-Devlet üzerinden başvuruda
bulunabilirsiniz.

3. Başvurunuz ardından size SMS ile bildirilen
randevu günü ve saat aralığında yukarıdaki
evraklarla birlikte adresinizde bulunmanız
gerekmektedir.

2. Başvurunuz esnasında aşağıdaki bilgileri
yanınızda bulundurunuz.

4. Tesisatınız Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat
Yönetmeliği’ne uygun olarak kontrol edilir ve
aykırı durum yok ise doğal gaz kullanıma açılır.

seniz;
Ev sahibiy
Sayaç No
Endek s
- cadde le - sokak
al
ah
(m
s
re
d
A
- daire no)
dış kapı no

nız;
Kiracıysa
in T.C.’si
Ev sahibin
Sayaç No

Endek s
- cadde le - sokak
al
ah
(m
s
re
d
A
- daire no)
dış kapı no

5. Tesisatınız ile ilgili uygunsuzluk olması
durumunda
doğal
gazınız
kullanıma
açılmayacaktır.
Yetkili iç tesisat firması ile
uygunsuzlukların
giderilmesinin
ardından
adrese tekrar tesisat kontrolüne gelinerek uygun
bulunması durumunda doğal gaz kullanıma açılır.
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Doğal gaz tesisatınıza sertifikalı firmalar aracılığıyla her yıl bakım yaptırın. Evinizde
yaptırmak istediğiniz her türlü doğal gaz tesisatı değişikliği için yetkilendirilmiş firma ile
çalışın ve yeni projenin mutlaka Bursagaz’dan onaylı olmasına dikkat edin. Düzenli bakım
ve baca temizliğiyle doğal gazı daha verimli ve güvenli kullanabilirsiniz.
Bursagaz yetkili iç tesisat firmaları listesine www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Doğal Gaz Piyasası İç Tesisat Yönetmeliği Madde 6;
“İç tesisatta yapılacak izinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman
kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek zarar
ve ziyandan dağıtım veya iletim şirketleri sorumlu değildir.
İç tesisatta meydana gelebilecek gaz kaçağı veya kazalara karşı alınacak önlemler
hususunda müşterilerin bilgilendirilmesi; ilgisine göre dağıtım şirketi veya iletim şirketinin
sorumluluğundadır. Söz konusu önlemlerin alınması ise müşterinin yükümlülüğündedir.”

E-bültenimiz ile ilgili yorumlarınız için;
kurumsal.iletisim@bursagaz.com
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