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Doğal gaz abonelik bilgilerinize ve geçmiş dönem ödemeleri ile
borç bilgilerine E-Devlet Kapısı’ndan ulaşabilirsiniz.
www.turkiye.gov.tr

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
NİSAN 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,81

BURSAGAZ
%12,94

TEDARİKÇİ
%70,00

100 TL’lik bir faturanın;
• 70,00 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 12,94 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 1,271421 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
NİSAN 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,31

BURSAGAZ
%6,37
TEDARİKÇİ
%77,06

100 TL’lik bir faturanın;
• 77,06 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,37 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 1,753867 TL/m³ tutarındadır.
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Yakıt Karşılaştırması

EN UCUZ YAKIT DOĞAL GAZ
Doğal gaz kullanarak 1 yılda, kömüre göre % 66, elektiriğe göre % 73 tasarruf edin!

DOĞAL GAZ
ISINMA

KÖMÜR

ELEKTRİK

:

1.508 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

6.087 TL

SICAK SU :

236 TL

SICAK SU :

1.290 TL

SICAK SU :

606 TL

PİŞİRME :

236 TL
1.980 TL

PİŞİRME :

1.290 TL
5.860 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.
NİSAN 2019

Verimli doğal gaz
kullanım önerileri için
QR kodu okutunuz.

Öğrenmek için QR kodu okutunuz.

Bursagaz Haberler

BURSAGAZ İKİ AR-GE PROJESİNİN
BAŞARISINI KUTLADI!

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım
şirketlerinden Bursagaz, ‘birlikte’ ve ‘sorumlu’
ilkeleri doğrultusunda paydaşlarıyla ortak
projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirket
bu kapsamda son olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile uzaktan sayaç okuma (İl MEM AMR) ve Avrupa
Birliği kapsamında yürütülen metan emisyonlarını
doğru hesaplama metodu (MEEM) projelerini
başarıyla hayata geçirdi.

Sebahattin Dülger

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü
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Bursagaz Haberler

Dr. Markus Rapp: Paydaşlarımızla birlikte
verimli ve sürdürülebilir projeler üretiyoruz

Törenin açılış konuşmasını yapan Bursagaz
Genel Müdürü Dr. Markus Rapp, Bursagaz’ın
bir milyonu aşan abone sayısının kendilerine
büyük bir sorumluluk yüklediğini, bu bağlamda
önceliklerinin doğal gaz arzını sürekli ve güvenli
bir şekilde sağlamak olduğunu dile getirdi. Bu
süreçte paydaşlarıyla birlikte hareket etmeye,
onların tecrübe ve bilgi birikimlerini faydaya
dönüştürmeye özen gösterdiklerini söyleyen
Rapp, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile hayata
geçirdiğimiz projede olduğu gibi paydaşlarımızla

birlikte yaptığımız projeler, verimlilik ve
sürdürülebilirlik konularında kurumlara fayda
sağlayan bir çıktıya dönüşüyor. Bizler bir yandan
şehrimize değer katmaya yönelik çalışmalarımızı
sürdürürken diğer yandan Türkiye’yi temsil
eden projelere de imza atmanın mutluluğunu
yaşıyoruz. Avrupa Birliği kapsamında yürütülen
metan emisyonlarını doğru hesaplama metodu
projesine Türkiye’yi temsilen katıldık ve bu önemli
görevi de başarıyla tamamladık. Bursagaz olarak
şehrimiz, ülkemiz ve dünyamız için projeler
üretmeye devam edeceğiz” dedi.

AR-GE projeleri geliştirerek inovatif
yaklaşımlarımızla müşterilerimize
sunduğumuz hizmet kalitesini artırmaya
fayda sağlıyor ve her alanda verimlilik
prensibiyle sürdürülebilirlik bakış açımızı
geliştiriyoruz.
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Bursagaz Haberler

BURSAGAZ 1 MİLYONUNCU
ABONEYE ULAŞTI!

Bursagaz’ın “Bir Milyonuncu Abone Kampanyası”nın talihlileri ödüllerini teslim aldı. Bursagaz
Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen törende, kampanya kapsamında belirlenen beş
kişiye elektrikli scooter’ları takdim edilirken, 1 milyonuncu aboneye de 400 m3 doğal gaz
hediye edildi.
Bursagaz, “1 Milyona Az Kaldı” sloganıyla 1 Ekim 31 Aralık 2018 tarihleri arasında ilk defa Bursagaz
abonesi olanlar arasından beş kişiye elektrikli
scooter hediye edeceğini duyurmuştu. 7 Ocak’ta
Bursagaz genel müdürlük binasında noter

huzurunda yapılan çekilişle asil ve yedek talihlileri
belirlenen kampanyanın kazananları, düzenlenen
törenle hediyelerini teslim aldı. Törende ayrıca 1
milyonuncu aboneye de 400 m3 (metreküp)
doğal gaz hediye edildi.

Çekiliş sonucu asil listede
yer alan Muhlis Dinç, Emin
Vatansever, Funda Yılmaz,
Fatma Ayçiçek ve Ali
Bostancı İnşaat’a elektrikli
scooterları teslim edilirken,
Bursagaz’ın bir milyonuncu
abonesi olma şansını
yakalayan Hami Güneş’e
de bir yıl boyunca
kullanabileceği 400 m3
doğal gaz hediye edildi.
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Bursagaz Haberler

Bursagaz Genel Müdürlük Binası’nda düzenlenen
törene Bursagaz yetkilileri, kampanyanın talihlileri
ve vatandaşlar katıldı. Hediyelerini teslim alan
vatandaşlar Bursagaz yetkililerine teşekkür
ederken özellikle havaların ısınmasıyla birlikte
scooter’ın keyfini çıkaracaklarını dile getirdi.
Şükrü Özden: Çevreci bir hediye tercih ettik
Bursa halkına en güvenilir, konforlu ve temiz
yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini
vurgulayan Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı
Şükrü Özden ise bir milyonuncu abone şerefine
verdikleri hediyenin şirketin sürdürülebilirlik
değeri ile uygun ve çevreci olmasına özellikle
dikkat ettiklerini söyledi. Özden ayrıca, bir milyon
aboneyle Türkiye’nin en büyük üçüncü doğal
gaz dağıtım şirketi olarak çalışmalarını tüm hızıyla
sürdürdüklerini ifade etti.
Bursagaz’ın birlikte ve sorumlu ilkeleri
doğrultusunda bir yandan doğal gazın önemini
anlatırken diğer yandan teknik - teknolojik
yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade eden Şükrü
Özden, “Bursagaz olarak hedefimizi, şehrimizin
imarlı tüm alanlarına doğal gaz götürmek olarak
belirledik. Geçen yıl çalışmalara başladığımız dört
dağ ilçesiyle birlikte, hizmet verdiğimiz ilçe sayısını
11’e, penetrasyonumuzu ise yüzde 98’e çıkarmış
bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de, lisans
alanımızdaki bölgelere yönelik yatırımlarımızı
sürdüreceğiz.
Tüm
bunların
sonucunda
kentimizin yaşanabilirliğine katkı sunarken müşteri
memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için
çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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BURSAGAZ’IN SPRING PROJESİNE
YURT DIŞINDA BÜYÜK İLGİ!

Şebekemiz üzerindeki tüm riskli durumları SPRING ile analiz ediyor ve şebekemizin
durumunu görebiliyoruz.
Bursagaz, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bu
yıl beşinci kez düzenlenen Uluslararası Boru Hattı
Bütünsel Yönetimi Konferansı ve Fuarı’nda (ICEPIM)
bir sunum gerçekleştirdi. Bursagaz Yönetim
Sistemleri Müdürü Halit Yılmaz tarafından yapılan
sunumda, dağıtım şebekelerinde uygulanan
bütünsel yönetim yaklaşımının hayata geçirildiği
SPRING projesi katılımcılarda büyük ilgi uyandırdı.

Aralarında İngiltere, Avusturalya, Dubai, Malezya,
Güney Kore’nin de yer aldığı ülkelerden gelen
katılımcılar iki gün boyunca boru hattı bütünlüğü
yönetimindeki son gelişmeler, eski boru
hatlarının bakımı, acil ihbar yönetimi, iş güvenliği,

yeni teknolojiler ve malzemeler hakkında bilgi
paylaşımında bulundu.
“İletim
şebekelerindeki
uzun
çelik
hatların
durumunu
analiz
etmek
için
PIG / ILI gibi gelişmiş teknoloji ve uygulamalar
vardır. Ancak farklı malzemelerden, binlerce
branşmandan ve birçok farklı çaptan müteşekkil
şehir içi şebekelerde, boru hattının içine girip
durumunu gözlemleyebilecek bir teknoloji henüz
geliştirilememiştir.
Bursagaz olarak hayata geçirdiğimiz SPRING
sistemi ile birçok kaynaktan alınan veriler bir
model çerçevesinde kullanılarak durum analizi
yapabiliyoruz. Sismik hareketler, kaçak durumu,
toprak yapısı, hatların loop / dal olma durumu,
bakımların gerçekleşme düzeyi, hatların derinliği,
ekipmanlarda yaşanan alarm sayısı, personel
yeterliliği gibi önemli parametrelerin değerleri
şebeke ile ilgili risk skoru hesaplamasında
kullanılan kaynaklardır. Bu kaynaklardan akan veriler
derlenerek, şebekenin en küçük parçasından
bütününe kadar risk durumunu ve riskli noktalar için
kök nedeni raporlayabiliyoruz.” diye konuştu.
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BURSAGAZ,
YENİLİKÇİ FİKİRLERİ
ÖDÜLLENDİRİYOR!

Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım
şirketlerinden Bursagaz, çalışanlarının yenilikçi
görüş ve önerilerini uygulamaya alarak
kaliteden müşteri memnuniyetine uzanan
tüm iş süreçlerinde mükemmelliği hedefliyor.
Her yıl ortalama 300’ü aşkın önerinin yapıldığı
Fikrim Var Öneri Sistemi’nde, 2018 yılındaki
önerileri ile en yüksek puanı alan beş Bursagaz
çalışanı, Bursagaz yönetiminin de katıldığı
bir törenle ödüllendirildi. Törende konuşan
Bursagaz Yönetim Sistemleri Müdürü Halit
Yılmaz, Bursagaz’ın yenilikçi çalışmalarının
merkezinde çalışanlarının olduğunu söyledi.
"Bursagaz, birlikte ve sorumlu ilkeleri
doğrultusunda
abonelerine
verdiği
hizmeti ve müşteri memnuniyetini en üst
düzeye taşımak için çalışanlarının yenilikçi
fikirlerini değerlendirerek hayata geçiriyor."
Çalışanlarının, iş süreçlerinde verimliliği,
kaliteyi ve memnuniyeti artıracak önerilerini
“Fikrim Var Öneri Sistemi” kapsamında
değerlendirmeye alan şirket, öneri vererek
süreçlere katkıda bulunan tüm çalışanlarını
ödüllendiriliyor.
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BURSA YILDIZLARI
BASKETBOL
KULÜBÜ BURSA
2.'Sİ OLDU

Bursagaz
olarak
sponsor
olduğumuz
Bursa Yıldızları Basketbol Kulübü, U16 Yıldız
Erkekler A liginde Bursa 2’ncisi olarak
başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bizleri
hem sevindiren hem de gururlandıran genç
sporcularımızın, desteğimizle daha nice
başarılara ve galibiyetlere imza atacağına
inanıyoruz. Sporu ve sporcuları her zaman
destekleyen Bursagaz olarak; başarıdan
başarıya koşan Bursa Yıldızları Spor Kulübü’nü
sizlerin aracılığınızla bir kez daha kutluyor ve
başarılarının devamını diliyoruz.
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Güvenli doğal gaz
kullanım önerileri için
QR kodu okutunuz.

Grup Şirketlerimizden Haberler

EWE
ENERJİ’DEN
ANLAMLI
ETKİNLİK!
EWE Enerji’nin katkılarıyla düzenlenen panayırda huzurevi sakinleri ile Sevgi Evleri’nde
yaşayan çocuklar bir araya geldi
Hayata geçirdiği sürdürülebilir kurumsal sosyal
sorumluluk faaliyetleri ile toplumun her kesimiyle
bir araya gelen EWE Enerji, Maltepe Huzurevi
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde
hem diğer huzurevi sakinlerinin hem de Sevgi
Evleri’nde yaşayan çocukların katılımıyla bir
panayır düzenledi. Valilik, Aile Çalışma ve
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Maltepe
Kaymakamlığını temsilen davetlilerin katıldığı
etkinlikte birbirinden renkli görüntüler yaşandı.
Serbest tüketicilere doğal gaz ve elektrik tedariği
hizmetleri sunan EWE Enerji, operasyonel
faaliyetlerinin yanı sıra toplumun her kesimine
erişmeye çalıştığı sürdürülebilir kurumsal sosyal
sorumluluk çalışmalarıyla da ön plana çıkıyor.
EWE Enerji çalışanlarının gönüllü katılımlarıyla
gerçekleşen
bu
etkinliklerin
sonuncusu,
Bahçelievler, Beylikdüzü, Etiler, Sultangazi, Göztepe
gibi ilçelerdeki dokuz huzurevinde yaşayan 350
sakinin ve Sevgi Evleri’nden 45 çocuğun katılımıyla
Maltepe Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon
Merkezi’nde düzenlenen panayır oldu.
Fasıl ekibiyle huzurevi korosu bir arada!
Huzurevinin bahçesinde düzenlenen panayıra
huzurevi sakinleri ve çocukların yanı sıra, bu
merkezlerin çalışanları, Valilik, Sosyal Hizmetler ve
Maltepe Kaymakamlığını temsilen davetliler ile
EWE Enerji çalışanları katıldı. Pamuk şeker, patlamış
mısır, macun, salep, boza ile bahçede gerçek bir
panayır havası yaşatılırken, bowling, jenga, top atışı
gibi oyunlar ve karikatür çizimleriyle panayıra katılan
herkes unutulmaz bir gün geçirdi.

Panayırın en renkli anlarından biri de fasıl ekibinin
sahneye çıkmasıyla yaşandı. Fasıl ekibine, huzurevi
sakinleri tarafından kurulan koronun da katılmasıyla
birlikte söylenen her şarkı büyük alkış aldı. Huzurevi
sakinlerinin keyifli anları ve çocukların şen kahkahaları
panayıra renk kattı.
Özkan Akyıldız: 7’den 70’e toplumun her
kesimine ulaşmak istiyoruz
Maltepe Huzurevi sakinleri ile ilk buluşmalarını
geçen yıl gerçekleştirdiklerini hatırlatan EWE
Enerji Genel Müdürü Özkan Akyıldız, “Geçen yıl
Maltepe Huzurevi sakinleriyle keyifli bir kahvaltıda
buluşmuştuk. Kahvaltıda hepimizin motivasyonunu
artıran yüksek enerji bizde daha fazla kişiye ulaşma,
daha çok kişiyi mutlu etme isteği yaratmıştı. Bugün
toplam dokuz huzurevinden 350 büyüğümüzle ve
Sevgi Evleri’nden 45 küçük kardeşimizle bir araya
geldiğimiz için çok mutluyuz.
EWE Enerji olarak kurum kültürümüzde yer alan
sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir kılmaya
önem veriyor ve her geçen gün daha fazla kişiye
ulaşmaya gayret ediyoruz. Moral ve motivasyon
artıran etkinliklerimizle 7’den 70’e herkese ulaşmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.
EWE Enerji’nin bu etkinlik ile huzurevi sakinlerine
ve çocuklara keyifli bir gün yaşattığını söyleyen
İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü
Vekili Arzu Gür ise Özkan Akyıldız’a teşekkür plaketi
takdim etti.
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Bunu Biliyor muydunuz?

HANGİ DURUMLARDA
DOĞAL GAZIM KESİLİR?
Aşağıda belirtilen durumlarda, doğal gazınız
Bursagaz ekipleri tarafından kesilebilmektedir.
Borçtan Gaz Kesme
EPDK Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği
gereği, son ödeme günü geçmiş olmasına
rağmen faturasını ödemeyen abonelerin,
bilgilendirilmesinin ardından 3 iş günü içerisinde
sayaç vanası aparatlanarak gaz arzı durdurulur.
Gazın müşteri tarafından açılması halinde
“Usulsüz Doğal Gaz Kullanım” cezası hükümleri
uygulanır.
Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı
Müşterinin Doğal Gaz Kullanım Sözleşmesi
yapmadan doğal gaz kullanması ya da
borçtan veya sözleşme fesih nedeniyle
kesilen doğal gazın müşteri tarafından açılması
durumu “Usulsüz Doğal Gaz Kullanımı” olarak
değerlendirilir. Bu durumda ise EPDK Dağıtım ve
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği gereği “Usulsüz
Doğal Gaz Kullanım” cezası hükümleri uygulanır.
Kaçak Doğal Gaz Kullanımı
Sayaca müdahale ederek, ölçümün kısmen
veya tamamen engellenmesi ya da sayaç
olmaksızın tesisata müdahale ederek gazın
kullanılması gibi durumlar EPDK Dağıtım ve
Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre “Kaçak
Doğal Gaz Kullanımı” olarak değerlendirilir. Bu
tür kullanımlarda tüketim miktarı kıyas yöntemi
ile belirlenerek %200 zamlı fiyat ile faturalandırılır.
Kaçak kullanımın tekrarı halinde % 300 zamlı
fiyat uygulanarak kişi hakkında Cumhuriyet
Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Gazınızın yeniden açılması için;
• Doğal gaz faturasını ödemediğinizden
dolayı gazınız kesilmiş ise; vadesi geçmiş
tüm doğal gaz faturalarınızı ödemeniz
durumunda,
• Usulsüz kullanımından dolayı gazınız
kesilmiş ise; Bursagaz ile gaz kullanım
sözleşmesi imzaladığınızda,
• Kaçak gaz kullanımından dolayı gazınız
kesilmiş ise; tüm borçlarınızın ödenmesinin
ardından,
• Sözleşme fesihten dolayı gazınızın
kesilmesi durumunda ise; gaz kullanım
sözleşmenizi imzalamanızın ardından
iç tesisatınız kontrol edilerek gaz arzınız
sağlanacaktır.
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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.”

