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Ilgi : a) 06/0112009tarih ve OSBÜK.YK.2009/0006 sayili yaziniz.
b) 07101/2009tarih ve 348 sayili yazimiz.
c) 03.02.~009 tarih ve OSBÜK.YK.2009/0033 sayili yaziniz.

Ilgi (c) yaziniz incelenmistir.

4646 sayili Dogal Gaz Piyasasi Kanunu (Kanun) ve Kanuna dayanilarak yürürlüge konulC':}
ikincil mevzuat kapsaminda dagitim faaliyeti, sehir içi dagitim sirketlerinin yürütmekte oldugu
dagitim faaliyeti olarak düzenlenmistir. Organize Sanayi Bölgeleri ise Kanunda, mülkiyetindeki
dagitim sebekesiyle üyelerinin dogal gaz ihtiyacini karsilayan kuruluslar olarak tanimlanmistir.

4562 Sayili Organize Sanayi Bölgesi Kanunu'nun Alt Yapi Tesisleri Kurma, Kullanma ve
Isletme Hakki baslikli 20 nci maddesinde "OSB 'lerin ihtiyaci olan elektrik, su, kanalizasyon,
dogalgaz, aritma tesisi, yol, haberlesme, spor tesisleri gibi alt yapi ve genel hizmet tesislerini
kurma ve isletme, kamu ve özel kuruluslardan satin alarak dagitim ve satisini yapma, üretim
tesisleri kurma ve isletme hakki sadece OSB 'nin yelkl ve ~orumtutirgundadir...OSWdc yer alan -
kuruluslar, alt yapi ihtiyaçlarini OSB 'nin tesislerinden karsilamak zorundadir. OSB 'nin izni
olmaksizin alt yapi ihtiyaçlari baska bir yerden karsilanamaz ve bu amaçla münferiden tesis
kurulamaz. Bu kuruluslar kendilerine tahsis edilen alt yapi kullanma hakkini baska kuruluslaj.a
devirve temlikedemezve baskalarininistifadesinetahsisedemez." hükmüve OSB'ningelirlerinin
yer aldigi 12 nci maddesinin (b) bendinde "Arsa tahsisi yapilan veya satisi yapilan ve OSB/de
fcwliyet gösterecek olan ve gösteren katilimcilarin ödedikleri aidatlar ile arsa ve alt yapi katilim
paylari ve hizmet karsiliklari" ve (e) bendinde "Su, elektrik, dogalgaz, sosyal tesis, aritma ve
benzeriisletmegelirleriile istirakgelirleri." hükümleriyer almaktadir.

Söz konusu hükümler ve OSB'lere iliskin diger mevzuat hükümleri kapsaminda yapilacak
olan ilgili islemler Dogal Gaz Piyasasi Kanununun düzenleme alani disindadir. Baska bir deyisle,
dJgal gaz piyasasi mevzuatinda OSB'lerin dogal gaz hizmetleri için katilimcilarina
uygulayacaklari bedellere iliskin bir düzenleme bulunmamaktadir. Dolayisiyla, konunun OSB'lere
iliskin mevzuat kapsaminda degerlendirilmesi gerektigi düsünülmektedir.
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