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BURSAGAZ’IN MUHTARLAR İÇİN
KURDUĞU ‘WHATSAPP HATTI’NA
GELEN TALEPLER ÖNCELİKLİ OLACAK
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GÜVENLİĞİ
SİZİN ELİNİZDE

GÜVENLİ DOĞALGAZI
DENEYEREK ÖĞRENECEKLER

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.
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GÜVENLİ DOĞALGAZI
DENEYEREK ÖĞRENECEKLER

Bursagaz’ın güvenli doğalgaz kullanımına ilişkin bilinçlendirme kampanyası başladı.
Kampanyanın tanıtım toplantısında, güvenli doğalgaz kullanımı ile ilgili kritik noktalara dikkat
çekilirken, yeni geliştirilen ‘Deneyerek Öğreniyoruz’ projesinin ayrıntıları da paylaşıldı.
SOCAR Türkiye’nin iştiraki Bursagaz, ‘Güvenli
Doğalgaz Kullanım Kampanyası’nda yeni
dönemi başlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi
ve Bursagaz tarafından yürütülen ‘Güvenli
Doğalgaz Kullanım Kampanyası’nın yeni
döneminde doğalgaz kullanımında üç noktaya
dikkat çekilerek; havalandırma menfezlerinin
kesinlikle kapatılmaması, cihaz ve baca
bakımlarının düzenli olarak yaptırılması
ve Bursagaz’ın onayı olmaksızın tesisata
müdahale edilmemesi konusunda uyarı
yapıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’ın da katıldığı ‘Güvenli Doğalgaz Kullanım
Kampanyası’nın tanıtım toplantısında konuşan
Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli,

Türkiye’nin doğalgaz dağıtım alanındaki en
büyük üçüncü şirket olduklarını anımsatarak,
abone sayılarının 1 milyonu aştığını söyledi.
Çermikli, “Haziran 2019 itibarıyla Türkiye’nin
en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR
Türkiye’nin çatısı altında faaliyetlerine başlayan
Bursagaz’da yeni bir dönem başladı. Bu dev
grubun doğalgazın üretim, iletim ve dağıtım
alanındaki büyük tecrübesi, bundan sonra
attığımız her adımda kendini gösterecek,
farkımızı ortaya koyacak” diye konuştu.
YILDA 300 BİN ZİYARETÇİ BEKLENİYOR
Bursagaz olarak sürdürülebilir ve güvenli gaz
arzı sağlama hedefi ile çalışırken tüketicileri
doğalgaz kullanımı konusunda bilgilendirmeyi
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de çok önemsediklerini kaydeden Çermikli
şöyle devam etti: “Bursa Büyükşehir Belediyesi
ile birlikte sürdürdüğümüz kampanyanın yeni
dönemi için yine bir aradayız. ‘Ailenizin Güvenliği
Sizin Elinizde’ sloganıyla düzenlediğimiz bu
kampanyamızı, kentimizin değerli kurum ve
kuruluşlarının desteğiyle sürdürüyoruz. Bu yıl
kampanya çerçevesinde Türkiye’de doğalgaz
sektöründe ilk olacak yeni bir projeyi devreye
almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aralık ayında
hayata geçirmeyi planladığımız ‘Deneyerek
Öğreniyoruz’ projesi ile evlerde doğalgazın

kullanıldığı alanları içeren bir maket hazırlıyoruz.
Böylece çocuklar, doğalgazın güvenli şekilde
kullanımını deneyerek öğrenme fırsatı bulacak.
Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi’nde kurulumu
devam eden bu maket için, 150 bini 4-18 yaş
arası çocuklar ve gençler olmak üzere yılda
ortalama 300 bin ziyaretçi bekliyoruz. Daha
önce okullarda yaptığımız eğitimlerle her yıl 5
bine yakın öğrenciye ulaşan kampanyamızın,
bu proje ile erişeceği öğrenci sayısı da ortalama
30 katına çıkacak. Bu sayede çocuklarımız
evlerinde birer güvenli doğalgaz elçisi olacak.”

Güvenli Doğalgaz Kullanımının Altın Kuralları Neler?

Gaz kokusu hissettiğinizde;

• Bacalarınızın bakım ve temizliğini periyodik olarak her yıl
yetkili servislere yaptırın.

• Çakmak - kibrit yakmayın.

• Bacalı cihazınızın baca sensörünün çalışıp çalışmadığını
yetkili servise mutlaka kontrol ettirin.
• Havalandırma menfezlerinizi kesinlikle kapatmayın.
• Bursagaz’ın onayı olmadan tesisatınıza kesinlikle müdahale
etmeyin.
• Doğalgaz tesisatlarınıza sertifikalı firmalar aracılığıyla bakım
yaptırın. Sertifikalı firmalara www.bursagaz.com adresinden
ulaşabilirsiniz.
• Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın ve mutlaka
karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun.
• Bacalı yakıcı cihaz ile baca arasındaki bağlantının,
paslanmaz çelik malzeme olmasına dikkat edin.
• Mutfaklarda bacalı cihazların bağlandığı bacalara
aspiratör bağlamayın. Banyolarınızda bacalı cihaz kesinlikle
kullanmayın.

• Lamba ve diğer elektrikli
cihazları açmayın, kapamayın
veya fişten çekmeyin.
• Kapı ve pencereleri açarak
ortamı havalandırın.
• Doğalgaz ile çalışan cihazların
ve sayacınızın vanasını kapatın.
• Kapı zilini kullanmayın ve
kullandırmayın.
• Telefon kullanmayın.
• Gaz kokusu olan ortamdaki
kişileri ortamdan uzaklaştırın.
• Komşunuzdan veya evinizin
dışından Bursagaz Doğalgaz
Acil 187 Hattını arayın.

• Yakıcı cihazlarınıza ait esnek bağlantı parçasının sızdırmazlık
özelliğini kontrol edin.
• Yakıcı cihazlarınızda; farklı sesler, alev renginde değişiklik,
dikkat çeken koku, kullanım düğmelerinde bozukluk veya
eksiklik varsa yetkili servisiniz ile iletişime geçin.
• Lodoslu havalarda bacalı cihazlarınızı kapatın.
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Fiyat Tarifesi

FATURA TUTARINIZIN DAĞILIMI
KONUT MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
EKİM 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,34

BURSAGAZ
%10,62

TEDARİKÇİ
%72,79

100 TL’lik bir faturanın;
• 72,79 TL’si Bursagaz’ın
doğalgazı tedarik
ettiği firmaya,
• 10,62 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 1,719629 TL/m³ tutarındadır.

SERBEST TÜKETİCİ MÜŞTERİLERİ FİYAT DAĞILIMI
EKİM 2019

KDV (%18)
%15,25

ÖTV
%1,15

BURSAGAZ
%6,20
TEDARİKÇİ
%77,40

100 TL’lik bir faturanın;
• 77,40 TL’si Bursagaz’ın
doğalgazı tedarik
ettiği firmaya,
• 6,20 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 2,002664 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

:

2.040 TL

:

3.280 TL

ISINMA

:

6.729 TL

SICAK SU :

320 TL

SICAK SU :

1.299 TL

SICAK SU :

670 TL

PİŞİRME :

320 TL
2.679 TL

PİŞİRME :

1.299 TL
5.878 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.
EKİM 2019

Verimli doğalgaz kullanım önerileri için tıklayınız.

Öğrenmek için QR kodu okutunuz.
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Bursagaz Haberler

BURSAGAZ’IN MUHTARLAR İÇİN
KURDUĞU ‘WHATSAPP HATTI’NA
GELEN TALEPLER ÖNCELİKLİ OLACAK

SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz, toplumun en önemli
yapı taşlarından biri olarak gördüğü muhtarlarla olan iş birliğini her açıdan güçlendirmek için harekete
geçti. Muhtarlarla bir araya gelinen toplantıda Muhtar WhatsApp Hattı’nın tanıtımı yapıldı.
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı
SOCAR’ın iştiraki SOCAR Türkiye Doğal Gaz Yatırım
A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Bursagaz,
Bursa’ya verdiği hizmet kalitesini daha da artırmak
amacıyla Yıldırım ve Gürsu’dan 70 muhtarla bir
araya gelerek yeni uygulaması olan Muhtar
Whatsapp Hattı’nı tanıttı.
Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü
Özden, Bursagaz’ın bugüne kadar
yürüttüğü kampanyalarda muhtarların
göstermiş olduğu destek nedeniyle
kendilerine teşekkür ederek yeni
uygulamaları Muhtar WhatsApp Hattı
hakkında detaylı bilgi verdi. Özden,
muhtarların Bursagaz’a daha kolay
ulaşmasını sağlamak amacıyla kullanıma
açılan Muhtar WhatsApp Hattı üzerinden muhtarlar
tarafından iletilen her türlü talebin öncelikli
olarak değerlendirileceği ve bu hat üzerinden
muhtarların doğalgazla ilgili her türlü geri dönüşü
yapabileceklerinin altını çizdi.
Kuruldukları
günden
bu
yana
Bursa’nın
ulaşabilecekleri her noktasına en güvenilir, konforlu

ve çevreci yakıt olan doğalgazı ulaştırmayı görev
edindiklerini söyleyen Özden, toplantıda yaptığı
konuşmanın devamında şunları söyledi: “Ortak bir
hedefle bir araya geldiğimiz ilk günden bu yana
altyapı çalışmalarına devam ettiğimiz dört dağ
ilçemizle birlikte 11 ilçede hizmet veriyoruz. Abone
sayımız 1 milyonu aştı ve bugün, Türkiye’nin en
büyük 3’üncü doğalgaz dağıtım şirketiyiz.
Kampanyalarda sizlerle birlikte çalıştık
ve sizlerin sayesinde halkımıza ulaştık.
Bu
noktada
vermiş
olduğunuz
desteklerden dolayı Bursagaz adına
sizlere en içten teşekkürlerimi sunmak
istiyorum. Hayata geçirdiğimiz yeni
Muhtar WhatsApp Hattı sayesinde
mahallere doğalgaz ile ilgili daha iyi
hizmet verebilmemiz mümkün olacak.”
Toplantının devamında, doğalgaz sektöründeki
son gelişmeler ve Bursagaz’ın hizmetlerini içeren
sunumlar yapıldı ve muhtarlardan gelen talepler
dinlendi. Bursagaz, diğer ilçe muhtarlarıyla
önümüzdeki haftalarda bir araya gelmeye devam
edecek.
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Bunu Biliyor muydunuz?

www.bursagaz.com

Bursagaz’dan
kazı izni almış olduğunuz
çalışmaya başlamadan 1 saat önce
doğalgaz acil 187 hattını arayıp
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

