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ÇORUMGAZ -KARGAZ - SÜRMELİGAZ 

E-DEVLET İŞLEMLERİ 

KULLANIM KILAVUZU 

E-devlet üzerinden Çorumgaz, Sürmeligaz ve Kargaz’ dan doğalgaz kullanım sözleşme 

başvurusu, fesih başvurusu, abonelik sorgulama ve fatura sorgulama yapmak için; 

https://www.turkiye.gov.tr/  adresinden ana sayfada yer alan “Firmalar” bölümüne tıklanarak 

hangi şirket üzerinde işlem yapılmak isteniliyorsa seçilmelidir veya arama kısmından 

sorgulanarak işlemlere erişim sağlanmalıdır.  
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1. Doğal Gaz Aboneliği Sorgulama 

 “Doğal Gaz Aboneliği Sorgulama” bağlantısı seçilerek işlem sayfasına 

yönlendirilmektedir. 
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1.1.Adım 

Bu sayfada kişinin üzerindeki doğal gaz aboneliği hakkında bilgiler 

görüntülenmektedir. “Yazdır” butonuna tıklanarak yazıcıdan baskı alınabilir. 
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2. Doğal Gaz Abonelik Sözleşme Feshi Başvurusu 

Aşağıdaki şekilde “Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Feshi Başvurusu” linkine tıklayarak 

yapılabilir. 

 

2.1.Adım 

Bu sayfada “Yeni Başvuru” seçilerek işleme başlanır. 
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2.2.Adım 

Abonelik listesinden fesih başvurusu yapılmak istenen abonelik bulunup aşağıda belirtildiği 

gibi bağlantıya tıklanmalıdır. 

 

 

2.3.Adım 

Fesih başvurusunun ikinci adımında bulunan bilgilendirme okunmalı, “Yukarıdaki 

bilgilendirmeyi okudum ve kabul ediyorum” ibaresinin yanındaki kutucuk işaretlenerek sonraki 

adıma geçmek için “Devam Et” butonuna tıklanmalıdır. 
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2.4.Adım 

Bu adımda fesih başvuru formu doldurulmalıdır. Cep telefonu, e-posta adresi, irtibat adresi, 

doğal gaz arzının durdurulacağı tarih, güvence bedeli iadesinin şekli, kişinin kendisine ait IBAN 

numarası eksiksiz ve doğru bir biçimde girilmelidir. “Devam Et” butonuna tıklanarak bir sonraki 

adıma geçilmelidir. 
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2.5.Adım 

Bu sayfada fesih başvurusunun ön izlemesi görüntülenmektedir. Bilgiler kontrol edilmeli 

ve devam etmek için “Başvur” butonuna tıklanmalıdır. 

 

 

2.6.Adım 

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvuru Listesi” bağlantısına giderek mevcut fesih 

başvurularının görüntülendiği sayfaya yönlendirilir. Aynı zamanda kişiye SMS ile bilgilendirme 

mesajı gönderilir. 
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2.7.Adım 

Başvuru listesinin bulunduğu sayfa aşağıdaki şekildedir. Başvuruların detaylarını 

görüntülemek için, ilgili başvurunun en sağında yer alan “Detay” bağlantısına tıklanmalıdır. 
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2.8.Adım 

Fesih başvurusunun durumu ve detaylı bilgileri bu sayfadan görüntülenebilir, yazdırılabilir. 
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3. Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvurusu 

“Doğal Gaz Abonelik Sözleşmesi Başvurusu” bağlantısına tıklanarak başvuru işlemi 

başlatılır. 

 

3.1.Adım 

Öncelikle erişilen doğal gaz abonelik sözleşmesi başvurusu sayfasından “Yeni Başvuru” 

seçilmelidir. 
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3.2.Adım 

Doğal gaz abonelik sözleşmesi başvurusunun birinci aşamasında Mesafeli Satış 

Sözleşmesi görüntülenmektedir. “Yukarıdaki şartnameyi okudum ve kabul ediyorum.” ibaresi 

işaretlenmeli ve “Devam Et” butonuna tıklanmalıdır. 

 

 

3.3.Adım 

Doğal gaz abonelik başvurusunun ikinci aşamasında Abonelik Yeri Sorgulama Yöntemi 

belirlenmelidir. “Tüketim noktası/Tesisat numarası”, “Sayaç numarası ile sorgulama” ya da 

“Adres ile sorgulama” yöntemlerinden en az bir tanesi seçilmeli ve “Devam Et” butonuna 

tıklanmalıdır.  
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3.4.Adım 

Başvuru işleminin 3. aşamasında Abonelik Yeri Sorgulama gerçekleştirilir. Gerekli bilgi 

girildikten sonra “Sorgula” butonuna tıklanmalı bir sonraki aşamaya geçilmelidir. 
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3.5.Adım 

Sorgulanan Abonelik Yeri ile ilgili bilgiler görüntülendikten sonra başvuru formunda 

aşağıdaki şekilde görüntülendiği gibi, belirtilen bölümler eksiksiz doldurulmalıdır. Ardından 

“Devam Et” butonuna tıklanıp sonraki aşamaya geçilmelidir. Bu sayfada aboneye ait güncel 

telefon ve e-posta bilgisi, başvurulan adresteki konutun mal sahibi ya da kiracı olma durumu 

belirtilmelidir. Son olarak güvence bedelinin ödenme yöntemi seçilmelidir ve “Devam Et” 

tıklanarak sonraki aşamaya geçilmelidir. 
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3.6.Adım 

Başvurunun bu adımında doldurulan bilgiler kontrol edilmelidir. Doğruluğundan emin 

olunca, “Devam Et” seçilir. 

 

 

3.7.Adım 

Bu adımda hazırlanan Doğalgaz Kullanım Sözleşmesi görüntülenmektedir. “Yukarıdaki 

sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum.” İbaresinin yanındaki kutucuk işaretlenerek, 

“Sözleşmeyi Onayla” butonuna tıklanmalıdır.  
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3.8.Adım 

Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra gelen ekrandan “Başvuru Listesi” seçilerek 

yapılan başvuruların görüntülenmesi sağlanmaktadır. 
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3.9.Adım 

Başvurunun detaylarını görüntülemek için “Detay” butonu seçilmelidir. 

 

 

3.10.Adım 

Başvuru detayı görüntülenmektedir. Buradan ilgili linke tıklayarak yönlendirilen sayfa 

üzerinden Ödeme işlemleri gerçekleştirilir. 
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3.11.Adım 

Başvurunun güvence bedeli ödemesi tamamlandıktan sonra güncellenen liste aşağıdaki 

şekilde görünmektedir. İşlem alanında “Detay”, “Sözleşmeyi İndir” ve “Tahsilat Makbuzu” 

seçenekleri mevcuttur. 

 

3.12.Adım 

Bir önceki adımda “Detay” işlemi seçilirse aşağıdaki gibi başvuru detayı 

görüntülenmesi sağlanmaktadır.  
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3.13.Adım 

Başvuru listeleme ekranından(11.Adımda görüntülenen) “Tahsilat Makbuzu” seçeneği 

seçilirse aşağıdaki gibi makbuz görüntülenmesi sağlanmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.14.Adım 

Başvuru listesinden(11.Adımda görüntülenen) “Sözleşmeyi İndir” seçilirse sözleşmenin 

görüntülenmesi sağlanmaktadır. 
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4. Doğal Gaz Faturası Sorgulama 

Aşağıdaki sayfadan “Doğal Gaz Faturası Sorgulama” linkine tıklayarak fatura sorgulama 

işlemi gerçekleştirilmektedir. 
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4.1.Adım 

Doğal gaz faturası sorgulama ekranı aşağıda görüldüğü şekildedir. Buradan sözleşme  

numarası bilgisi, faturanın yılı bilgisi girildikten sonra ödeme durumu seçilmelidir. “Ödenecek 

Faturalar” seçilirse, belirtilen yılda bulunan ve ödenmemiş faturalar görüntülenir. “Ödenmiş 

Faturalar” seçilirse ise belirtilen yılda gelen ve ödenmiş olan faturaların görüntülenmesi 

mümkündür. Seçim işlemleri bittikten sonra “Sorgula” butonuna tıklanarak sonuçların gelmesi 

beklenir. 
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