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BURSAGAZ’IN ÇEVRECİ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
85 KONUTUN KULLANDIĞI KADAR
ENERJİYİ TASARRUF EDİYOR

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.

Fiyat Tarifesi

FATURA TUTARINIZIN DAĞILIMI
KONUT MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
EYLÜL 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,34

BURSAGAZ
%10,54

TEDARİKÇİ
%72,86

100 TL’lik bir faturanın;
• 72,86 TL’si Bursagaz’ın
doğalgazı tedarik
ettiği firmaya,
• 10,54 TL’si Bursagaz’a,
• 15,25 TL’si KDV,
• 1,34 TL’si ÖTV olarak
ödenmektedir.

Konut, yıllık 0 - 100 bin m³ aralığında tüketim yapan 1. kademe müşteri seviyemizdir.
Birim fiyat TL/m³ cinsinden olup 1,717792 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
EYLÜL 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,15

BURSAGAZ
%6,15
TEDARİKÇİ
%77,45

100 TL’lik bir faturanın;
• 77,45 TL’si Bursagaz’ın
doğalgazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,15 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 2,001415 TL/m³ tutarındadır.
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Yakıt Karşılaştırması

EN UCUZ YAKIT DOĞALGAZ
Doğalgaz kullanarak 1 yılda, kömüre göre % 54, elektiriğe göre % 67 tasarruf edin!

DOĞALGAZ
ISINMA

KÖMÜR

ELEKTRİK

:

2.037 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

6.729 TL

SICAK SU :

319 TL

SICAK SU :

1.284 TL

SICAK SU :

670 TL

PİŞİRME :

319 TL
2.676 TL

PİŞİRME :

1.284 TL
5.848 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.
EYLÜL 2019

Verimli doğalgaz kullanım önerileri için tıklayınız.

Öğrenmek için QR kodu okutunuz.
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Bursagaz Haberler

BURSAGAZ’IN ÇEVRECİ
GENEL MÜDÜRLÜK
BİNASI 85 KONUTUN
KULLANDIĞI KADAR
ENERJİYİ TASARRUF
EDİYOR
SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz’ın
LEED Platinum Sertifikası’na sahip sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımla tasarlanan
Genel Müdürlük Binası, enerji tüketiminde 85 konutun enerjisine eş değerde
tasarruf sağlıyor.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı
SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye Doğal Gaz Holding
A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz’ın,
Osmangazi ilçesinde bulunan Genel Müdürlük
binası, yenilenebilir enerji sistemleri ile mimari
tasarımı bütünleştirerek sunduğu enerji tasarrufuyla
dikkat çekiyor. Sürdürülebilir ve çevreci yaklaşımla
tasarlanan bu binada, elektrik tüketiminin kontrolü
otomasyon sistemiyle sağlanıyor. Binanın çatı ve
cephesindeki güneş panelleri ve rüzgâr türbini
sayesinde binanın elektrik enerji ihtiyacının bir
kısmı güneş ve rüzgâr enerjisinden karşılanıyor.
Bunun yanında trijenerasyon sistemi ile üretilen
enerji sayesinde binanın enerji ihtiyacına büyük
ölçüde katkı sağlanıyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde binanın
yıllık enerji tüketiminde, 2018 yılında üretilen 51.470
kilovat saatlik enerjiyle, yüzde 10 oranında tasarruf
sağlandı. Bursagaz binasında yenilenebilir enerji
kaynaklarından sağlanan yıllık enerji tasarrufu,
her biri yılda ortalama 2.400 kilovat saat elektrik
tüketen 22 konutun elektrik enerjisine eş değer.
Bina bir yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 29’u
olan 151.211 kilovat saatlik enerjiyi ise doğalgaz
ile çalışan trijenerasyon sisteminden üretti. Bu
sistem sayesinde 2018 yılında 63 adet konutun
toplam elektrik tüketimine eşdeğer enerji, temiz
kaynaklardan sağlandı.

SU KULLANIMINDA %40 TASARRUF
Bursagaz Genel Müdürlük binasında yenilenebilir
enerji sistemlerinin yanı sıra yağmur suları, atık
sular ve su sıcaklığı da otomatik olarak kontrol
ediliyor. Binanın sıcak su ihtiyacı; yazın binanın
teras katında bulunan 8 adet güneş kollektörleri
aracılığıyla elde edilen güneş enerjisiyle, kışın
ise trijenerasyon sisteminden elde edilen atık ısı
enerjisiyle karşılanıyor. Bu sistemler sayesinde
2018 yılında sıcak su ihtiyacı, yüzde 39’luk bir
tasarrufla karşılandı. Binanın, bahçe sulaması ve
rezervuarlarda kullanılan su ihtiyacı ise yağmur
sularının ve lavaboların giderlerinin toplanmasıyla
elde edilen gri su toplama sistemiyle karşılanıyor.
Bu sistem sayesinde 2018 yılında binanın yıllık
toplam su ihtiyacının yüzde 40’ı buradan karşılandı.
Bursagaz’ın çevreye duyarlı genel müdürlük
binası 2017 yılında ABD’de bulunan yeşil binalar
kategorisinde değerlendirme yapan kuruluş
tarafından en yüksek sertifika seviyesi olan LEED
Platinum Sertifikası’na (Enerji ve Çevresel Tasarımda
Liderlik - Leadership in Energy and Environmental
Design) layık görülmüştür. Sürdürülebilir ve çevre
odaklı yaklaşımla Bursa şehrine kazandırılmış
olan Bursagaz Genel Müdürlük binası, yenilebilir
enerji ve sürdürülebilirlik alanında çalışma yapan
birçok öğrenci, akademisyen ve sektör temsilcileri
tarafından rol model uygulama olarak incelenmeye
devam ediyor.
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Bunu Biliyor muydunuz?

www.bursagaz.com

Site içerisinde ya da
bahçenizde yapacağınız altyapı
arıza kazıları ve bahçe düzenleme
işleri dahil tüm kazı işleri öncesinde,
can ve mal güvenliğiniz için
Bursagaz'a bilgi vermeniz gerektiğini

BİLİYOR MUSUNUZ?
Kazı İzni Başvuru Formu Tıklayın.
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DOĞALGAZ KULLANIM
SÖZLEŞMESİ İÇİN
EN KOLAY YOL
www.bursagaz.com
SÖZLEŞME

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

