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GENEL MÜDÜRÜ
BORA ÇERMİKLİ
OLDU

KELES MÜŞTERİ
MERKEZİ
AÇILDI

SAHA OPERASYONLARI DİJİTALLEŞEN
BURSAGAZ VE KAYSERİGAZ’DA
EKİPLERİN OPERASYON HIZI ARTTI

Fiyat Tarifesi

FATURA TUTARINIZIN DAĞILIMI
KONUT MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
AĞUSTOS 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,54

BURSAGAZ
%12,00

TEDARİKÇİ
%71,20

100 TL’lik bir faturanın;
• 71,20 TL’si Bursagaz’ın
doğalgazı tedarik
ettiği firmaya,
• 12,00 TL’si Bursagaz’a,
• 15,25 TL’si KDV,
• 1,54 TL’si ÖTV olarak
ödenmektedir.

Konut, yıllık 0 - 100 bin m³ aralığında tüketim yapan 1. kademe müşteri seviyemizdir.
Birim fiyat TL/m³ cinsinden olup 1,489204 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
AĞUSTOS 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,15

BURSAGAZ
%6,07
TEDARİKÇİ
%77,52

100 TL’lik bir faturanın;
• 77,52 TL’si Bursagaz’ın
doğalgazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,07 TL’si Bursagaz’a,
• 15,25 TL’si KDV,
• 1,15 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 1,999465 TL/m³ tutarındadır.
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Yakıt Karşılaştırması

EN UCUZ YAKIT DOĞALGAZ
Doğalgaz kullanarak 1 yılda, kömüre göre % 61, elektiriğe göre % 71 tasarruf edin!

DOĞALGAZ
ISINMA

KÖMÜR

ELEKTRİK

:

1.766 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

6.729 TL

SICAK SU :

277 TL

SICAK SU :

1.320 TL

SICAK SU :

670 TL

PİŞİRME :

277 TL
2.320 TL

PİŞİRME :

1.320 TL
5.920 TL

PİŞİRME :

670 TL
8.069 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 doğalgaz ile sağlandığı durumlarda ise ısınma için
yıllık 1.186 m³, mutfak için yıllık 186 m³, banyo ve sıcak su için yıllık 186 m³ doğalgaz
tüketimi öngörülerek hesaplanan ortalama fiyatlardır.
AĞUSTOS 2019

Verimli doğalgaz kullanım önerileri için tıklayınız.

Öğrenmek için QR kodu okutunuz.
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Bursagaz Haberler

BURSAGAZ’IN
GENEL MÜDÜRÜ
BORA ÇERMİKLİ
OLDU
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı
SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye Doğal Gaz
Yatırım A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren
Bursagaz’ın genel müdürlüğü görevine, Bora
Çermikli getirildi.
Haziran ayından itibaren SOCAR Türkiye Doğal Gaz
Yatırım A.Ş. çatısı altında faaliyet göstermeye başlayan
Bursagaz’da önemli bir atama gerçekleşti. 1 milyonu
geçen abone sayısıyla Türkiye’nin en büyük doğalgaz
dağıtım şirketlerinden biri olan Bursagaz’ın genel
müdürlüğü görevine Bora Çermikli getirildi.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü
mezunu olan Çermikli, Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA
eğitimini tamamladı. 20 yıldan fazla profesyonel
tecrübesi bulunan Çermikli, kurumsal finansman ve
hazine uzmanı olarak başladığı kariyer hayatında,
Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde CFO’luk
görevlerini üstlendi. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen
ve Türkiye'de hazırlanan en prestijli araştırmalardan
biri olarak gösterilen "En Etkin 50 CFO" listesinde yer
alan Çermikli, son olarak Türkiye ve Azerbaycan’ın en
önemli stratejik iş birliği projesi olan TANAP’ın CFO’su
olarak görev yapıyordu. Çalıştığı şirketlerde özellikle
büyüme projelerinde aktif rol alan Çermikli, 1 Ağustos
2019 itibarıyla Bursagaz Genel Müdürü olarak görevine
devam edecek.
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ABONE VE GÜVENCE
BEDELLERİNİ

T
i
S
K
A
T
TAKS i T ÖDEYİN!
Akbank, QNB Finansbank, İş Bankası,
Garanti BBVA ve tüm bonus özellikli
kredi kartınız ile taksitli olarak
ödeyebilirsiniz.

SİZE SADECE BİR TELEFON
KADAR UZAĞIZ.
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Online İşlemler Platformu
www.bursagaz.com

DOĞALGAZ KULLANIM
SÖZLEŞMESİ İÇİN
EN KOLAY YOL

ÖDEMELERİNİZİ
DERT ETMEYİN!
Doğalgaz faturanızı, güvence bedelinizi ve
abone bağlantı bedelinizi kolayca ödeyin.

www.bursagaz.com
Cep Şubesi

444 11 33

SÖZLEŞME

www.bursagaz.com

Bursagaz Haberler

KELES
MÜŞTERİ
MERKEZİ
AÇILDI

Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım
şirketlerinden Bursagaz, tüm Bursa’yı
doğalgaz ile buluşturma hedefine bir adım
daha yaklaştı. Keles meydanında yapılan
tören ile Bursa’nın dağ ilçeleri Keles,
Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli’ye
doğalgaz taşıyacak ana iletim hattının temeli
atılırken Keles halkına hizmet verecek olan
Bursagaz Müşteri Merkezi’nin açılışı da
yapıldı.

SOCAR Türkiye’nin iştiraki ve Türkiye’nin en büyük
doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz’ın
geçen yıl müjdesini verdiği Bursa’nın dağ
ilçelerini doğalgaz ile buluşturacak projenin son
adımı atıldı. Ağustos ayından itibaren abonelik
başvurularının yapılabileceği Keles’in yanı sıra
Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçelerine
doğalgaz taşıyacak hattın ilk etabının temel atma
töreni Keles’te yapıldı ve Bursagaz ofisinin açılışı
gerçekleştirildi.
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Bursagaz Haberler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:
“Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli’nin
45 bin – 50 bin nüfusu olmasına karşın Bursa
merkezle, yani 250 bin – 350 bin kişiyle bağlantısı
bulunuyor. Bu doğalgaz yatırımı, Keles’in ve diğer
üç dağ ilçemizin aktivitesini ve ekonomik katma
değerini artıracak. Altyapımızı, yolumuzu ve
özellikle doğalgaz gibi doğa dostu bir enerjiyi
şehirle buluşturuyoruz. Burada çok güzel yarınlar
için bir başlangıca şahitlik ediyoruz. SOCAR gibi
güçlü bir grubun da bu işle alakalı sürecin başında
olması şehrimize bir dinamizm katacaktır.”
SOCAR Türkiye Doğal Gaz Dağıtım Başkanı ve
Bursagaz Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Yıldız da
yaptığı konuşmada, Bursa’nın tamamına en
güvenilir, temiz ve konforlu yakıtı ulaştırmayı
kendilerine görev edindiklerini söyleyerek, “Bu
temel atma töreni ve Keles ofisimiz ile Bursa’nın bir
ilçesini daha doğalgaz ile buluşturacak olmanın
büyük heyecanını yaşıyoruz. 27 yıllık tecrübemizle
müşterilerimize ve Bursa’ya önümüzdeki yıllarda
da en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
Daha önce de müjdesini verdiğimiz gibi şimdi
sırada Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli ilçeleri
var. Bu ilçelerimizi de en geç önümüzdeki yıl
doğalgazla buluşturacağız.” dedi.

20 bin kişiye doğalgaz ulaşacak
Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli
ilçelerine, BOTAŞ ulusal iletim hattının İnegöl
kesiminden çıkış alınarak, yaklaşık 110 kilometre
çelik boru hattı yatırımı gerçekleştirilecek. Bursagaz
bu ilçelere, 20 bin metreküp/saat kapasitedeki
konteyner tip RMS/A istasyonlarına ulaşacak şekilde
dağlık araziden tesis ederek doğalgaz sağlayacak.
Yaklaşık 137 milyon liralık yatırım değeri olan proje
kapsamında 110 kilometre ana çelik boru hattı
dışında ayrıca Keles ilçe merkezine 27 kilometre,
Orhaneli ilçe merkezine 37 kilometre, Büyükorhan
ilçe merkezine 25 kilometre, Harmancık ilçe
merkezine ise 26 kilometre olmak üzere toplamda
115 kilometrelik polietilen ve çelik doğalgaz hattı
döşenecek.
Dört ilçede, yaklaşık 20 bin kişiye doğalgaz
ulaştıracak Bursagaz’ın proje tamamlandığında,
Bursa genelinde hizmet verdiği ilçe sayısı da 11’e
ulaşacak. Bu yıl doğalgaz ile buluşacak Keles
dışındaki diğer üç ilçeye ise 2020 yılı sonuna kadar
doğalgaz arzının gerçekleşmesi planlanıyor.
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Bursagaz Haberler

SAHA OPERASYONLARI DİJİTALLEŞEN
BURSAGAZ VE KAYSERİGAZ’DA
EKİPLERİN OPERASYON HIZI ARTTI

Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz ile Kayserigaz,
Bursa ve Kayseri’de eş zamanlı olarak Saha İş Gücü Yönetim Sistemi (Work Force
Management - WFM) projesinin ilk fazını uygulamaya aldı. Yeni sistem ile saha
operasyonları dijital platforma taşınarak, ekiplerin teknoloji destekli, mobil ve
esnek bir şekilde çalışması sağlandı.
SOCAR Türkiye’nin iştirakleri Bursagaz ile
Kayserigaz, en modern teknolojilerden
faydalanarak saha ekipleri arasındaki iletişimi
güçlendirmek ve müşterilerine daha hızlı
hizmet sunmak için iki fazdan oluşan Saha
İş Gücü Yönetim Sistemi (WFM) projesine
imza attı. İlk fazının Bursa ve Kayseri’de eş
zamanlı olarak hayata geçirildiği proje ile
saha operasyonlarının, dünya lideri bir yazılım
şirketinin İş Gücü Yönetim Sistemi platformuna
taşınması hedeflendi. Teknoloji destekli,
mobil ve esnek saha yönetimi sayesinde saha
ekipleri ile iletişimin hızı arttı. Böylelikle mobil
ekipler, tabletlerine uzaktan atanan iş emirlerini
hızla uygulayarak operasyon süreçlerinin
verimliliğini üst seviyeye taşıyabiliyor.

Acil durumlara müdahale süresi kısaldı
“Bu proje ile saha ekiplerimizin acil müdahale,
bakım, onarım, kazı kontrol ve acil kazı gibi
işleri yapması oldukça hızlandı. Doğalgazla
ilgili acil durumların yaşanması ve 187’ye çağrı
gelmesi durumunda ekiplerimizin olaylara
müdahale süresi kısaldı. Şebeke üzerindeki
doğalgaz ekipmanlarına yapılan planlı bakım
ve kontrol faaliyetleri daha çabuk yapılabilir
hale geldi. Yine şebekeye yakın yerlerde kazı
yapılıp yapılmadığı daha hızlı tespit edilirken
bu kazıları denetleyen ekiplerimizin işleri
kolaylaştı. Ayrıca hasar sonucu yer altındaki
şebekeye
ulaşılmasının
gerekli
olduğu
durumlarda, kazı ekiplerimiz müdahalelerini
daha hızlı gerçekleştirebilecek.”
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Doğalgazı 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 ettirin.

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.

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

Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın.

Bunu Biliyor muydunuz?

BURSAGAZ’DAKİ TÜM İŞLEMLERİNİZİ
7/24 KOLAYCA YAPIN.

Bursagaz Çağrı Merkezi ile müşterilerine 7 gün 24 saat konforlu ve kesintisiz hizmet
sunuyor.
TC numaranız ile birlikte adınıza kayıtlı
tüm abonelik ve sözleşme bilgilerinizi
öğrenebilirsiniz.
Taşındığınız evinizde ilk defa doğalgaz
kullanmak istediğinizde kapınızın önünde
bulunan sayacın üzerindeki sayaç numarası
ile kolayca doğalgaz kullanım sözleşmesi
talebinde bulunabilirsiniz.
Evinizden taşınırken doğalgazınızı kapatmak
için yalnızca Bursagaz Çağrı Merkezi’ni
aramanız yeterli, başka hiçbir işlem yapmanızı
gerek yok.
Doğalgaz sözleşmenizi yaptınız. Henüz gazınız
açılmadı mı? Sayaç numaranız ile birlikte
doğalgazınızın teknik ekiplerimiz tarafından
açılması için çağrı merkezimiz üzerinden gaz
açma randevu talebinde bulunabilirsiniz.

Doğalgaz sayacınız okunmadığı durumlarda
size bilgi SMS’i gelmektedir. SMS tarafınıza ulaşır
ulaşmaz çağrı merkezimizi arayarak, sayacınızın
üzerindeki endeks alanındaki rakamları bildirip
faturanızın oluşturulmasını talep edebilirsiniz.
Bursagaz ve doğalgaz hakkındaki her türlü
talep, öneri ve şikayetlerinizi konusunda uzman
müşteri temsilcilerimize bildirebilirsiniz.
Faturalarınız hakkında her türlü bilgileri alabilir,
doğalgaz, güvence bedeli ve abone bağlantı
bedeli faturalarınızı IVR üzerinden Akbank,
Garanti BBVA ve İş Bankası ile taksitli olarak
kolayca ödeyebilirsiniz.
Özetle Bursagaz’a gelmeden 7/24 tüm
işlemlerinizi 444 11 33 nolu Çağrı Merkezimizi
arayarak
konusunda
uzman
müşteri
temsilcilerimiz ile kolayca yapabilirsiniz.
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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.

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

www.turkiye.gov.tr

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

BURSAGAZ BURSA ŞEHİRİÇİ DOĞALGAZ
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

