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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 için tıklayınız.

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

www.turkiye.gov.tr

Fiyat Tarifesi

FATURA TUTARINIZIN DAĞILIMI
KONUT MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
TEMMUZ 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,79

BURSAGAZ
%13,87

TEDARİKÇİ
%69,09

100 TL’lik bir faturanın;
• 69,09 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 13,87 TL’si Bursagaz’a,
• 15,25 TL’si KDV,
• 1,79 TL’si ÖTV olarak
ödenmektedir.

Konut, yıllık 0 - 100 bin m³ aralığında tüketim yapan 1. kademe müşteri seviyemizdir.
Birim fiyat TL/m³ cinsinden olup 1,288128 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
TEMMUZ 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,30

BURSAGAZ
%6,88
TEDARİKÇİ
%76,56

100 TL’lik bir faturanın;
• 76,56 TL’si Bursagaz’ın
doğal gazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,88 TL’si Bursagaz’a,
• 15,25 TL’si KDV,
• 1,30 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 1,765225 TL/m³ tutarındadır.

3

Yakıt Karşılaştırması

EN UCUZ YAKIT DOĞAL GAZ
Doğal gaz kullanarak 1 yılda, kömüre göre % 66, elektiriğe göre % 71 tasarruf edin!

DOĞAL GAZ
ISINMA

KÖMÜR

ELEKTRİK

:

1.528 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

5.858 TL

SICAK SU :

239 TL

SICAK SU :

1.320 TL

SICAK SU :

583 TL

PİŞİRME :

239 TL
2.006 TL

PİŞİRME :

1.320 TL
5.920 TL

PİŞİRME :

583 TL
7.024 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.
TEMMUZ 2019

Verimli doğal gaz kullanım önerileri için tıklayınız.

Öğrenmek için QR kodu okutunuz.

Bursagaz Haberler

Bursagaz ve Kayserigaz’ın
SOCAR Türkiye’ye devri tamamlandı
SOCAR’ın Alman EWE’nin Türkiye’deki iştiraklerini satın alma işleminde imzalar atıldı. SOCAR Türkiye
Yönetim Kurulu Başkanı Vagif Aliyev, “Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve Millenicom,
SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyetlerine devam ederek Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine
değer katacak” dedi.
Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve
Millenicom’un SOCAR Türkiye’ye satışı tamamlandı.
Ocak 2019’da satın almayla ilgili anlaşmaya varılan ve
geçtiğimiz ay konuyla ilgili tüm onayları tamamlanan
5 şirket, bugünden itibaren STAR Rafineri, TANAP,
Petkim, SOCAR Terminal ve Petkim Rüzgar Enerji
Santrali’nin (RES) de iştirakleri arasında bulunduğu
SOCAR Türkiye çatısı altında faaliyet gösterecek.

en büyük projesi olan ve doğal gaz iletimini
sağlayan TANAP projesinin büyük ortağı. Bursagaz
ve Kayserigaz’ı SOCAR Türkiye bünyesine katarak
bugünden itibaren doğal gaz dağıtımında faaliyet
göstermeye başlıyoruz. Bu büyük entegrasyondan
doğacak sinerjinin hem şirketimiz hem de iki kardeş
ülke ekonomileri açısından çok önemli olduğuna
inanıyorum” diye konuştu.

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Vagif
Aliyev,
Bursagaz
ve
Kayserigaz’ın
gruba
katılmasıyla Türkiye’deki doğal gaz faaliyet zincirini
tamamladıklarını dile getirerek, “Türkiye pazarına
girdiğimiz günden beri içinde bulunduğumuz
sektörün dinamiklerini ve verimliliğini göz önünde
bulundurarak tüm yatırımlarımızda entegrasyonu
önemsedik. Türkiye’ye 12 yıldır doğal gaz getiriyoruz.
2013 yılından beri ise doğal gazın toptan satışını
SOCAR Türkiye olarak gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz
gibi SOCAR, Türkiye ve Azerbaycan devletlerinin

Bursagaz ve Kayserigaz’la birlikte satın alınan şirketlerin
enerji sektöründe SOCAR Türkiye’nin gücünü
artıracağını ifade eden Aliyev, şunları söyledi: “Biz
uzun yıllardır Azerbaycan’ın tamamı ile Tiflis dışındaki
tüm Gürcistan’da doğal gaz dağıtımı yapıyoruz.
Müşteri memnuniyetini üst seviyede tutarak doğal
gaz dağıtımı tecrübemizi Bursa ve Kayseri’ye de
taşıyacağız. Faaliyetlerimiz arasında doğal gaz
önemli bir yer tutuyor. Burada büyümeyi istiyoruz ve
önümüzdeki dönemde fırsatları değerlendirmeye
devam edeceğiz.”
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Bursagaz Haberler

DEV KAMPANYANIN
İLK KAZANANLARI BELLİ OLDU!

Bursagaz’ın, doğal gaz bilincini ve kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı “Tam Gaz”
kampanyasında ilk haftanın kazananları ödüllerini aldı. 31 Ağustos’a kadar devam edecek
kampanyaya katılanlara her hafta çeşitli hediyeler verilecek.
Bursagaz tarafından doğal gaza geçiş
konusunda bilincin artırılması ve kullanımını
yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan “Tam Gaz”
kampanyasında ilk haftanın kazananlarına
Bursagaz Genel Müdürlük binasında yapılan
törenle ödülleri verildi.
Kampanya kapsamında bu hafta Ahmet
Akdağ’a kombi, Seyfettin Sav, Mustafa Sümer
ve Nevin Çelik’e 500 metreküp doğal gaz ve
Bursagaz promosyonları ile Bursaspor tişörtü
gibi çeşitli hediyeler verildi.
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü
Özden, ödül töreninde yaptığı konuşmada,
“Kurulduğumuz günden bu yana sadece

Bursamızın her noktasına doğal gazı ulaştırmayı
değil aynı zamanda en güvenilir, konforlu ve
temiz yakıt olan doğal gazın kullanımını da
yaygınlaştırmayı kendimize görev edindik. Bu
kampanya ile bölgelerinde doğal gaz hattı
bulunan ancak hala doğal gaz dönüşümünü
yaptırmamış olan vatandaşlarımıza uygun
fiyatlarla doğal gaz dönüşüm fırsatı sunuyor ve
katılanlara değerli hediyeler veriyoruz. Yoğun
ilgi gören bu kampanyamız ile Bursalılara
ekonomik ve verimli bir yakıt olan doğal gaza
geçerek yaşamlarını daha da kolaylaştırma
fırsatını sunuyoruz. Ayrıca, çevreci ve verimli
olması nedeniyle de bu güzel kentimizin hava
kirliliğini de azaltıyoruz.” dedi.
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Bursagaz Haberler

Katılanlara her hafta hediye verilecek
Bursagaz’ın temiz, verimli, güvenli ve ekonomik
oluşu ile tüketicilere büyük avantajlar sunan
doğal gazı Bursa’da yaygınlaştırmak için
başlattığı “Tam Gaz” kampanyası 31 Ağustos’a
kadar devam edecek.
“Doğal Gaza Geçmenin Şimdi Tam Zamanı!”
sloganıyla Bursa’nın tamamını doğal gazla
buluşturmayı hedefleyen kampanya ile
Bursalılar yaz mevsiminde doğal gaz
dönüşümlerini ekonomik ve avantajlı fiyatlarla,
kolayca yapabilecek.
Katılımcılar, yetkili iç tesisat firmalarının sunduğu
2 bin 900 TL’den başlayan tesisat dönüşüm
maliyetlerinden ve 36 aya kadar uygun taksit
imkânlarından yararlanabilecek. Bursagaz da
müşterilerine güvence bedeline 4 taksit imkânı
sağlıyor.
Kampanya kapsamında ayrıca her hafta
bir kişiye kombi, üç kişiye 500 metreküp
doğal gaz hediyesi ve ayrıca her gün doğal
gazını kullanıma açtıran üç kişiye sürpriz
hediyeler veriliyor. Kampanya detaylarına
www.bursagaz.com adresinden ulaşabilirsiniz.
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Bunu Biliyor muydunuz?

ÇAĞRI MERKEZİ
İLE 7/24
KESİNTİSİZ
HİZMET

Telefon ve internet erişiminin bulunduğu her
noktadan, 444 11 33 numaralı telefonla 7/24
hizmet sunan Bursagaz Çağrı Merkezimiz ile her
türlü talebinize çözüm üretiyoruz.
Çağrı merkezimiz aracılığı ile;
•
•
•
•
•

Gaz Kullanım Sözleşmesi
Gaz Kullanım Sözleşme iptali
Endeks Bildirimi
Gaz Açma Randevusu
Bursagaz faaliyetleri hakkında her türlü
bilgilendirme
• Talep
• Öneri ve
• Şikâyet bildirimlerine dair her türlü
işleminizi çözüme kavuşturabilirsiniz.
Ayrıca müşterilerilerimize, 444 11 33 numaralı
çağrı merkezimizi arayarak IVR üzerinden
faturalarını kredi kartı ile ödeme kolaylığı
sağlıyoruz.
“Mutlu müşteriler için öncelikle çalışanı mutlu
etmeliyiz” felsefesi ile çalışan Bursagaz Çağrı
Merkezi, kaliteli hizmet anlayışını sürekli artırmak
için çalışmalarını sürdürmektedir.
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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.

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

BURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞAL GAZ
DAĞ ITI M Tİ C A R E T V E TA A H Ü T A . Ş.
Bağlarbaşı Mahallesi 1. Bakım Sokak No: 2
P.K. 16160 Osmangazi / Bursa / Türkiye

Telefon : +90 (224) 270 34 00
Faks : +90 (224) 243 60 10

