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BURSAGAZ YENİLEDİĞİ, ONLİNE İŞLEMLER
PLATFORMU İLE 7/24 İŞ BAŞINDA!

BURSAGAZ HİZMETLERİNİ
E-DEVLET’E TAŞIDI

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
MAYIS 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,81

BURSAGAZ
%13,09

TEDARİKÇİ
%69,89

100 TL’lik bir faturanın;
• 69,89 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 13,09 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 1,273419 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
MAYIS 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,31

BURSAGAZ
%6,44
TEDARİKÇİ
%77,00

100 TL’lik bir faturanın;
• 77,00 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,44 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 1,755226 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

:

1.510 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

6.105 TL

SICAK SU :

237 TL

SICAK SU :

1.290 TL

SICAK SU :

608 TL

PİŞİRME :

237 TL
1.984 TL

PİŞİRME :

1.290 TL
5.860 TL

PİŞİRME :

608 TL
7.320 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.
MAYIS 2019

Verimli doğal gaz
kullanım önerileri için
QR kodu okutunuz.

Öğrenmek için QR kodu okutunuz.

Bursagaz Haberler

BURSAGAZ YENİLEDİĞİ, ONLİNE
İŞLEMLER PLATFORMU İLE
7/24 İŞ BAŞINDA!
Doğal gaz dağıtım sektöründe yenilikçi yaklaşımlarıyla öne çıkan Bursagaz, müşteri memnuniyetini
daha üst seviyeye taşımak ve hizmet kalitesini artırmak için web sitesi üzerinden sunduğu “Online
İşlemler” platformunu yeniledi. Kullanıcıların üye olarak 7/24 hizmet alabildiği sistem ile Bursagaz’ın
toplumsal fayda yaklaşımına dikkat çeken Bursagaz Müşteri İlişkileri Birim Yöneticisi Şafak İşitemiz,
“Daha kullanıcı dostu özelliklerle yenilenen Online İşlemler platformumuz ile müşterilerimize 7/24,
hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Müşteri odaklı yaklaşımlarını ve hizmet servislerini
en üst düzeyde konumlandıran Bursagaz’ın web
sitesi www.bursagaz.com üzerinden sunduğu
“Online İşlemler” platformu, yenilenen ekranı ile
kullanıcı dostu bir ara yüze kavuştu. Bursagaz
müşterilerinin hızlı, kolay ve 7/24 hizmet alabildiği
Online İşlemler platformu ile standart doğal gaz
abonelik işlemlerinin yanı sıra tüketim miktarı
sorgulama ve fatura analizi gibi pek çok işlem
yapılabiliyor.
Yenilikçiliği ön planda tutarak sektörde öncü
çalışmalara imza atıyoruz
Bursagaz’ın
online
işlemler
kapsamında
müşterilere sunacağı hizmetler hakkında bilgi
veren Bursagaz Müşteri İlişkileri Birim Yöneticisi
Şafak İşitemiz, “Müşteri odaklı hizmet anlayışımız
ile yenilikçiliği ön planda tutarak, sektörde öncü
çalışmalara imza atıyoruz. Yenilenen Online
İşlemler platformu ile müşterilerimiz evrak

prosedürlerini en aza indirerek Bursagaza’a ait
tüm işlemlerini web sitemiz üzerinden kolay bir
şekilde gerçekleştirebilecek.” dedi.
7/24 Müşteri Hizmetleri
Yenilenen Online İşlemler platformuna üye
olan kullanıcılar, doğal gaz kullanım sözleşmesi
veya iptali ile ilgili işlemlerin yanı sıra gaz açma
randevusu, iç tesisat proje görüntüleme,
endeks bildirimi, geçmişe ait doğal gaz
faturalarını e-arşiv aracılığıyla görüntüleme ve
indirme, grafik detaylı fatura tüketim analizi gibi
hizmetlerden de faydalanabilecekler. Bursagaz
müşterileri doğal gaz faturalarını da, Online
İşlemler Platformu aracılığıyla beş bankanın kredi
kartına taksit ayrıcalığı ve 3D güvenli ödeme
imkanıyla ödeyebilecekler. Bursagaz Online
İşlemler platformu ile talep, öneri veya şikayet
bildirimi gibi işlemler de 7/24 online olarak
gerçekleştirebilecek.
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Sayın
müşterilerimiz,
Size daha iyi
hizmet verebilmek amacıyla
yenilediğimiz
Online İşlemler Platformu’na
giriş yapabilmek için
yeni kullanıcı oluşturmanızı
rica ederiz.
Saygılarımızla
Üyelik işlemleri için
QR kodu okutunuz.

Doğal gaz abonelik ve geçmiş dönme borç bilgilerinizin yanı sıra
doğal gaz abonelik sözleşmesi ve abonelik sözleşme fesih işlemlerinizi
E-Devlet Kapısı'ndan yapabilirsiniz.

www.turkiye.gov.tr

Bursagaz Haberler

BURSAGAZ
HİZMETLERİNİ
E-DEVLET’E
TAŞIDI
Türkiye'nin en büyük doğal gaz
dağıtım şirketlerinden Bursagaz,
müşterilerine daha kapsamlı hizmet
sunabilmek için E-Devlet Kapısı’nda
dört hizmetle yerini aldı. Bursalılar,
doğal gaz abonelik sözleşme
sorgulama ve fatura görüntüleme
işlemlerinin yanı sıra doğal gaz ile
ilgili abonelik sözleşme ve abonelik
sözleşme fesihi başvurularını da
E-Devlet Kapısı’ndan yapabilecek.
Bursagaz, müşteri memnuniyetini artırmak
ve
müşterilerine
sürdürülebilir
hizmet
vermek amacıyla 4 hizmetiyle E-Devlet
platformunda yer almaya başladı. Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarına tek şifreyle tüm
kamu kurumlarındaki birçok işlemini güvenle,
kolayca ve hızlı yapma imkânı sunan E-Devlet
(www.turkiye.gov.tr) platformu ile Bursalılar,
doğal gaz işlemlerini hızlı ve kolayca
yapabilecek. İnternet erişimi olan her yerden
giriş yapılabilen E-Devlet platformu ile bugüne
dek faturalarını ve adlarına kayıtlı abonelik
sözleşmelerini görüntüleyebilen Bursalılar,
artık yeni doğal gaz abonelik sözleşmesi ve
abonelik sözleşme fesihi başvurularını da
kolayca gerçekleştirebilecek.

Doğal Gaz İşlemleri E-Devlet’te Sadece
5 Dakika
1 Mart 2019’dan bu yana E-Devlet üzerinden
toplamda 1 milyon 264 bin 403 elektrik,
doğalgaz abonelik, fesih ve sorgulama
işlemi gerçekleştirildiğini söyleyen Bursagaz
Pazarlama Birim Yöneticisi Nihal Bütün,
“Dijitalleşmenin oldukça yaygınlaştığı ülkemizde
E-Devlet üzerinden yapılan işlemler de artıyor.
Pek çok hizmeti bir arada sunan E-Devlet
kapısında biz de Bursagaz olarak 4 hizmetimizle
yerimizi almaya başladık. Müşterilerinin
memnuniyetini artırmaya odaklı bir kurum
olarak, müşterilerimizin işlemlerini E-Devlet
üzerinden hızlı ve kolayca yapabilmesinden
memnuniyet duyuyoruz.” dedi.
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Güvenli doğal gaz
kullanım önerileri için
QR kodu okutunuz.

Bunu Biliyor muydunuz?

BURSAGAZ
ÖDEME KANALLARI
Bursgaz faturalarınızı rahat
rahat ödeyin.
Bursagaz’a ait;
Doğal gaz tüketim faturasını,
Güvence bedeli ödemesini,
Abone bağlantı bedeli faturalarını
1. 444 11 33 ile Bursagaz Çağrı Merkezi IVR üzerinden Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası ile taksitli
olarak kolayca ödeyebilirsiniz.
2. Bursagaz Online İşlemler Platformu’na üye olarak Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası, Halkbank ve
Finansbank kartları ile 3D secure güvenliğinde taksitli olarak kolayca ödeyebilirsiniz.
3. Anlaşmalı bankalardan ödeme yapabilirsiniz ya da otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

BANKA ÖDEME NOKTALARI
BANKA ADI

ALTERNATİFBANK
AKBANK
AKTİFBANK
ALBARAKA
BURGANBANK
DENİZ BANK
QNB FİNANS BANK
GARANTİ BANKASI
HALKBANK
HSBC
ING
İŞ BANKASI
KUVEYTTÜRK
ŞEKERBANK
TEB
ICBC TURKEY BANK
TFKB
VAKIF KATILIM
VAKIFBANK
YKB
ZİRAAT BANKASI
FİBABANK
PTT

VEZNE
TAHSİLATI

OTOMATİK
ÖDEME

K. KART İLE
OTOMATİK ÖDEME
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FATURA
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1234 5678 1234 5678
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Ö DEME
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X
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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.”

