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Bilindigi üzere; 21/07/2005 tarih ve 25882 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak
yürürlüge giren. 5398 sayili Kanunun 21. maddesi (g) bendi ile 4628 sayili Elektrik Piyasasi
Kanununun 2. maddesinin (g) bendinde, .. 4562 sayili Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa
göre kurulan OSB tüzel kisilikleri; onayh sinirlari içerisinde üretim, dagitmi ve ticaret
faaliyetlerinden bir veya bir kaçini yetkili organlamnn karari He yapar. Organize Sanayi
Bölgeleri katihmcilari, OSB yetkili organlarininkurdugu sirket çerçevesli1deserbest tüketici
sayilir. Ancak kurnlan sirket, üretimi veya toptan alimi nedeniyle OSB içindeki serbest
tüketicilere piyasada bulabildiklerifiyatlann üzerinde elektrik satamaz. Bu halde sadece OSB
içi elektrik dagitim bedeli alinir. Organize Sanayi Bölgelerininsinirlan içerisinde olup, daha
önce bedelsiz olarak veya sembolik bedel ile TEDAS' a devir edilen dagitim sebekelerinin
mülkiyeti ve isletme haklari aJti ay içinde ayni bedelle OSB' lcre devir edilir." Hükmü
içerisinde belirtilen 'onayh smir' ifadesi, 10/11/2008tarih ve 27050 sayilt Resmi Gazetede
yayimlanarak yürürlüge giren 5807 sayili OSB Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair
Kanunun 1 inci maddesinin (c) bendinde, "onayli suur: Yer seçimi sonucundasinirIan tasdik
edilmis OSB alanlari ile birlikte, OSB' nin :faaliyetleriiçin zorunlu olan ve Bakanliginuygun
gördügü; teknik altyapilara iliskin tesis ve baglanti hatlari ile teknik donati alanlaruun yer
al~lgi OSB disindaki alfinlari, ifade eder" seklinde tammlanmaktadir.

Söz konusu OSB Kanununda 'onayh sinir' ifadesinde yapilai) degisiklik nedeniyle,
Kütahya OSB Yöiietim Kurulu Baskanligi' nin Sirketimize muhatap 21/01/2009 tarih ve
2009/24 sayili yazilari ile, Kütahya OSB' yi besleyen Sirketimize ait Eneiji Nakil Hatti' nin
kendilerine geri iade/devir edilmesi talep edilmektedir.Usak Karma aSBlUsAK ve Ikitelli
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Aynca, T.C. Sanayive Ticaret Bakanligi' mn Kü~ya OSBYönetim KuruluBaskanligi'
na muhatap 14/01/2009tarih ve 345 sayili yazisinda,Kütahya OSB' yi besleyen Sirketimize
ait Enerji Nakil Hatti' nin 'onayli sinir' içerisine alinmasininuygun görüldügü belirtilerek,
ilgili birimlere (Valilik!Iinar Müdürlügügibi)bu yöndeçalismalarabaslanilmasiyönündebilgi
veri1mektedir.
Bu baglamda, 10/11/2008 tarih ve 27050 sayili Resmi Gazetede yayimJanarak yürürlüge
giren 5807 sayili OSB Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 1 inci maddesinin
(o) bendi hükmünün uygulamaya konulinasi; Sanayi ve Ticaret Bakanligi iJe es zamanli
çalismalara baslanmasi, tüm Elektrlk Dagitim . Sirketlerinde uygulama birlikteliginin
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saglanmasi ve OSB'leri besleyen Sirketimize ait Baglanti Ratlan ve Teknik Donati Alan1a:i.imn
ilgili OSB' lere devir edilmesi usul ve esaslarinin tespit edilmesi amaciyla olusturulan
komisyon tarafindan hazirlanan rapor, Sirketimiz Yönetim Kurulu' nun 13/03/2009 tarih ve
12-120 no' lu karari ile onaylanmistir.

Söz konusu YönetimKurulukarannda;
"OSB BAGLANTI HATLARi VE TEKNIK DONATi ALANLARININ MÜLKIYET
DEVRINE ILisKIN UYGULAMALARI:
a) OSB statüsü kazanmadan önce katilimcilan tarafindan veya OSB'lerle imzalanan
"Enerji Tesis Sözlesmesi" çerçevesinde OSB tarafindan tesis edilip, mülkiyeti ve/veya
isletme bakim haklari bedelsiz olarak Sirketimizedevredilen,teknik alt yapilara iliskin tesis
ve baglanti hatlarimn devir protokolü tanzim ediJerek mülkiyetinin ve isletme hakkinin
bedelsiz olarak OSB'lere devir edilmesi,
b) OSB statüsü kazanmadan önce katilimcilari tarafindan veya OSB'lerle imzalanan
"Enerji Tesis Sözlesmesi" çerçevesinde OSB tarafindan tesis edilip, mülkiyeti ve/veya
isletme bakim haklari bedel karsiliginda Sirketimize devredilen, teknik alt yapilara iliskin
tesis ve baglantihatlnnnin devir protokolü tanzim edilerekmülkiyetininve isletme bakkimn
ayni bedene OSB'iera devir edilmesi,
c) OSB'lerle imzalanan ''Enerji Tesis Sözlesmesi" çerçevesinde OSB tarafindan tesis
edilip millkiyeti Sirketimizedevredilenteknik alt yapdare iliskin tesis ve baglanti hat1annin
isabet ettigi ve her türlü masrafi OSB'lerce karsilanaraktapuda Sirketimizadina tescil ediJen
tasinmazIann;mülkiyetininve irtifak hakImnin bedelsiz olarak devjr edilmesi,
d) OSB'lerle imzalanan "Enerji Tesis Sözlesmesi" çerçevesinde OSB tarafindan tesis
edilip mülkiyeti Sirketimizedevredilenteknik alt yapilara iliskin teids ve bag1antihatlarinin
isabet ettigi ve her türlü masrafi Sirketimizce karsilanarak tapuda Sirketimiz adina tescil
edilen tasmma.7lann;mülkiyetininve irtifakhaklannin rayiçbedel üzerindendem edilmesi,
e) OSB'ye ait teknik alt yapilara iliskin tesis ve baglanti hatlarindan besJenenDagitim
Sirketi'ne ait müsteriler o1masi halinde, bu müsterilerin Daginm Sirketi'ne ait tesislere
aktanlinasminSirket'in yatinm programi çerçevesindesaglanmasi,
f) Sirketimizce tesis edilmis olan teknik alt yapilara iliskin tesis ve baglanli hatlmmn
bedelinin Vergi Usul Kanunu'nun 328. ve 267.inaddesinegöre tespit edilerek bu bedelin
OSB'lerce Sirketimize ödenmesi haHnde,mü.lkiyetininve isletme hakkinin OSB'lere devir
edilmesi,
g) Devir islemlerine iliskin her türlü vergi, resim~ harç vb. bedellerin OSB'lerce
karsilanmasi,
li) Devir islemlerineiliskinprotokonerin DagitimSirketlerive OSB yetkililerince tanzim
ve imzasindansonra SirketimizYönetim Kuruluonayinasunulmasi~

hususlannda.karar verilnristir."denilmektedir.
Sonuç olarak, yukanda açiklauan Sirketimiz Yönetim Kurulu' nun 13/03/2009tarih ve
12-120 no' lu karari dogrultusunda, Organize Sanay; Bölgelerini besleyen Sirketimize ait
Baglanti Hat1an ve Teknik Donati Alanlarinin ilgili OSB' tere devir edilmesi çal1sinalanna
baslanmasive neticelendirilmesihususunda;
BilgileriDizive gereginirica ederiz.
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KURULU KARARLARi

AR-GE Planlama ve Dis Iliskiler Dairesi Baskanliginin 13.03.2009 tarih, 806"~ylli
teklifii1debelirtilen esaslar dahilinde;
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10.11.2008tarih ve 27050 sayili Resmi GazetedeyayimIanarak yürürlüge giren 5807
Sayih OSB Kanununda Degisiklik Yapilmasina Dair Kanunun 1'Inci maddesinin (c) bendi "onayli
sinir: Yer seçimi sonucundasinirlan tasdikedilmis OSBalanian ile birlikte, aSB'nin faaliyetleri Için
zorunlu olan ve Bakanliginuygun gördügü; teknik altyapilarailiskin tesis ve baglanti hatlari ile teknik
donati aia-nlanninyer aldigi OSB disindaki alanlari. ifade eder" denilmektedir. Sözkonusu OSB
Kanunuridayapilan bu degisiklik nedeniyle, OSB')eri besleyen Sirketimize ait Baglanti Hatlar) ve
Teknik Donati Alanlannin ilgili OSB']ere devjr edilmesi usul ve esaslanni belirleyen teklife ekli
Sirketimiz KoordinasyonKurulunun i 1.03,2009tarih ve 2009/02 sayili Karannin Elektrik Dagitim
Sirketlerinceuygulamnasi,
.

hususundagerekliIs]emlerii1GenelMüdürlük'çeikmaline oybirligi ile Kararverildi.
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