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Ülkemizin kalkinmasinda, ihracat ve istihdaminda önemli bir yer tutan Organize Sanayi

Bölgelerinin Ülkemizin tek ve resmi dogal gaz ithalatçisi ve dagiticisi olan Sirketinizin abonesi
oldugu malumunuzdur.

Dogal gazin ülkemize gelisini müteakip 1987-2000 yillarinda Sirketinizin en çok dogal
gaz kullanan müsteri grubunuz olan OSB1er, son yillarda yapilan yatirimlar sonucu dogal gaz
kullaniminin genis bir kitleye yayilmasina ragmen yillik dogal gaz satisinin %10'undan
fazlasini tüketmektedir.

Prosesi geregi yaz kis sürekli dogal gaz kullanan ve üyesinden alsa da alamasa da
muntazam olarak ödemesini yapan OSB1erinbünyesindeki dogal gaz tüketicileri (sanayiciler)
için dogal gaz fiyatlarindaki istikrar çok önem arz etmektedir. Sanayicilerimizin ulusal ve
uluslar arasi piyasada rekabet edebilmesi ve uzun vadeli fiyat istikrarini sürdürebilmesi için
girdi maliyetlerinde de istikrar gereklidir.

Buna karsilik Sirketinizin tekel ve kamu vasfi ön plana çikarak ve "Yaptim Oldu"
düsüncesiyle önceden bilgi vermeksizin aniden yaptigi çok yüksek oranlardaki dogal gaz fiyat
artislari sanayicilerimize sok etkisi yapmakta, piyasa istikrarini ve ekonomik dengelerini
sarsmaktadir.

Bunlardan birisi de 1 Agustos 2008 tarihinde internette yayimlanan dogal gaz

tarifenizle yapildigi ilan edilen %201ik dogal gaz zammi ile yasanmistir. Eneiji yogun
üretim yapan sanayiciler için dogal gaz fiyatlarina aniden yapilan %201ik zammin travmasi
çok derin ve uzun vadeli hasarlara sebep olacaktir.

Bu sebeple, piyasa istikrarinin saglanmasi, sanayicilerin gelecek aylar ve yillar için
yapacaklari sabit fiyatli sözlesmelerini olumsuz etkilememesi ve ulusal ve uluslar arasi piyasa
da Türk Sanayicinin verdigi sözü tutamaz konuma düsürülmemesi için; Sirketinizce yapilacak
yillik dogal gaz fiyat artislari tahmininin önceden yayimlanmasini ve dogal gaz piyasasindaki
Sirketiniz tekelinin kaldirilarak serbest. tüketiciler ile OSB1erinistedigi yerden ve istedigi
fiyattan dogal gaz ihtiyacini karsilayabilecegi piyasa sartlarinin en kisa sürede olusturulmasi
için geregini rica ederiz.

Saygilarimizia.

Mahmut YILMAZ

Yönetim Kurulu Baskani
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