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Sayın Bakanım, 

Sayın Milletvekillerim, 

Sayın Valim, 

Sayın Rektörlerim, 

Sayın Oda Başkanları,  

OSB’lerin değerli temsilcileri,  

Basınımızın değerli mensupları. 

Hanımefendiler, Beyefendiler, 

 

Bu yıl altıncısını gerçekleştirdiğimiz ENERJİ ZİRVESİ’ne hoş geldiniz diyor, hepinizi 
Şahsım ve OSBÜK Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. 

Bundan önceki bütün enerji zirvelerine katıldığı gibi, Organize Sanayi Bölgeleri ve 

sanayicilerimiz için son derece önemli olan enerji verimliliği konusunun ele alınacağı, 

ekonomimizin ve sanayimizin gelecek planlarının yapılacağı bu toplantımıza da katılarak 
bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum. 

Ayrıca; bizlere mükemmel bir ev sahipliği yapan Kayseri OSB Yöneticilerine, 
personeline ve Başkanımız Sayın Ahmet HASYÜNCÜ’ye de teşekkürlerimi sunarım.  

Değerli katılımcılar; 

Cumhuriyet tarihimizin en önemli sanayileşme projelerinden biri olan Organize Sanayi 
Bölgelerinin sayısı; 10’u tarım-hayvancılık sektöründe olmak üzere toplam 271 adettir. 
150’den fazla OSB’de altyapı ve sosyal tesisi çalışmaları tamamlanarak üretime başlanmış 
ve 140 OSB, EPDK’dan elektrik dağıtım lisansını almıştır.  

Son teşvik mevzuatında OSB’ler lehine pozitif ayrımcılık yapılması ve gelişen ekonomik 
şartlar sebebiyle önümüzdeki günlerde üretime başlayan OSB sayının hızla artması 
beklenmektedir. 

Bu artışta; 

 Ülkemiz genelindeki ekonomik istikrar ortamı, 

 Son teşvik mevzuatında OSB’ler lehine pozitif ayrımcılık yapılması 

 Ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının özellikle kalkınmakta olan bölgelerdeki 
OSB’leri düşük faizli ve uzun vadeli yatırım kredisi kredilerle desteklemesi, 

çok etkili olmaktadır. 

Değerli katılımcılar, 

Enerji piyasasında da OSB’lerin önemi çok büyüktür.  

OSB’lerin 2011 yılı elektrik tüketimi 22,5 Milyar kWh, doğal gaz   tüketimi ise 4,9 milyar 
m3 dür. Buna göre ülkemiz sanayi sektöründeki elektrik ve doğal gaz tüketiminin %50’si 
OSB’lerde gerçekleştirilmektedir. Bu yılın ilk 10 ayında bu değerler, bir önceki yıl aynı 
dönemine göre %10’luk bir artış göstermiştir. 
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Artan enerji tüketimi ve maliyetleri enerjide etkinlik ve verimlilik konularının önemini de 
artırmıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulumuz;  “EN UCUZ ENERJİ,  TASARRUF EDİLEN 
ENERJİDİR” ilkesinden hareketle bu Zirve’nin ana temasının ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
olmasına karar vermiştir. 

Enerji verimliliğinde amaç; en düşük enerji girdisiyle en fazla üretimi gerçekleştirmek 
ya da belirli bir üretimi en düşük enerji kullanımıyla gerçekleştirmektir. Enerji verimliliğinde 
artış sağlandığında; enerji maliyetleri düşecek, iklim değişikliğine sebep olacak olumsuzluklar 
azalacaktır. Bu amaçla enerjinin üretimi, iletimi ve nihai tüketimi aşamalarında verimliliğin 
geliştirilmesi için üretimde ve tüketimde bilinçsiz kullanım ve israfın önlenmesi gerekmektedir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız 2010 yılından beri bu konuyu gündemde 
tutmaktadır. Bakanlığımız; 2023 yılını hedef alan strateji belgesini hazırlamış, konuya verdiği 
önemin göstergesi olarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü adında bir yapılanmaya 
gitmiş ve mevzuat çalışmalarını tamamlamıştır.  

Şimdi hedef, el birliği ile konunun kamuoyuna anlatılması ve uygulamanın 
yaygınlaştırılmasıdır. 

Değerli katılımcılar, 

Zirvemizin birinci oturumunda Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı 
değerli hocamız Prof. Dr. Mustafa ALÇI Başkanlığında, değerli panelistler tarafından enerjide 
verimlilik ve tasarruf konuları ele alınacaktır. 

Değerli panelistler tarafından verilecek verimlilik ve tasarruf bilgilerinin, OSB 
yöneticileri tarafından değerlendirileceğine ve enerji verimliliğini arttırıcı yatırımlara 
yönleneceklerine inancım tamdır. 

Sayın Bakanım; 

Sizinde yakinen bildiğiniz gibi, günümüzde sanayicilik ve sanayiciye hizmet gerçekten 
zor ve bir o kadar da önemli bir hal almıştır. Konunun önemi her geçen gün daha da 
artmaktadır.   

Çok değil bundan 25 yıl önce; kalite, maliyet ve pazar kapma yarışında bulunduğu 
bölgede veya İzmir, İstanbul, Kocaeli gibi şehirlerdeki birkaç firma ile yarışan sanayiler 
şimdilerde, dünyanın dört bir köşesindeki meslektaşları ile kıyasıya rekabet etmek 
zorundadır. Bu nedenle, üretimde Ar-Ge, kalite ve maliyet gibi unsurlar çok önemli bir hal 
almıştır.  

Maliyet unsurları arasında da enerji rolü tartışılmaz öneme sahiptir. Bu nedenle, 
ülkemizin geleceğini planlayan yöneticilerimize enerjinin kalitesi, sürekliliği ve maliyeti 
konularında acil ve çok önemli görevler düşmektedir. 

Öncelikle OSBÜK olarak 10 yıldır her fırsatta dile getirdiğimiz ve gerçekleşmesi 
halinde ülkemizin pek çok sorununa çözüm bulunacağına inandığımız bir konuyu bir kez 
daha tekrarlamakta fayda görüyorum. 

Bu talebimiz; “2.000 m2’den büyük kapalı alan gerektiren ve özellikleri sebebiyle 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından özel izin alanlar dışındaki bütün sanayi 
tesislerinin OSB’lerde kurulmasının zorunlu hale getirilmesi veya cazip teşviklerle 
OSB’lerin cazibe merkezleri haline getirilmesi” amacıyla acilen yasal düzenlemelerin 
yapılmasıdır.  
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Yine yıllardır tekrar ettiğimiz ikinci bir konu; “elektrik piyasasında lisnaslı faaliyet 
gösteren OSB’lere, doğal gaz piyasasında da lisanslı tedarik ve dağıtım yapma 
yetkisinin verilmesi”dir. 

Bu dileğimizi gerçekleştirerek OSB’leri dağıtım şirketlerinin taşeronu ve tahsildarı 
olmaktan, OSB yatırımcılarını da mükerrer dağıtım bedeli ödemekten kurtarmanızı istirham 
ediyor ve bekliyoruz.    

Diğer bir konu da doğal gaz kullanan OSB’lerin yöneticileri için her yıl Ekim, Kasım, 
Aralık aylarını “sonbahar sendromu” olmaktan çıkarılmasıdır. 

Bu nedir diyeceksiniz. Arz edeyim efendim.  

Organize sanayi bölgeleri olarak bünyemizde elektrik üretimi yapan santrallerde dâhil, 
her türlü sanayi üretimini gerçekleştiren kuruluş bulunmaktadır. Bünyemizde bulunan bu 
kuruluşların elektrik, doğalgaz gibi ihtiyaçları; organize sanayi bölgelerinin kuruluş, yapım ve 
işletilmesi esaslarını düzenleyen 4562 sayılı Kanunun verdiği yetki çerçevesinde Organize 
Sanayi Bölgeleri tarafından karşılanmaktadır. 

OSB’ler bu yetki ve sorumluluk gereğince üyelerinin yıllık doğal gaz ihtiyacını en uygun 
kaynaktan temin etme çabası içindedir. Ancak, doğal gaz sektöründe BOTAŞ dışındaki 
tedarikçilerin sayı ve kapasite yönünden azlığı, pek çok OSB’yi BOTAŞ’a yönlendirmiş ve 
BOTAŞ ile yıllık alım sözleşmeleri imzalamıştır.    

Buna karşılık asli görevi ülkenin doğal gaz ihtiyacını karşılamak olan milli kuruluşumuz 
BOTAŞ, her yıl Ekim ayında bir naz, bir niyaz havalarına girmekte, OSB’leri adeta “el, etek 
öpmek” zorunda bırakmaktadır. Piyasadaki diğer tedarikçilerin gaz miktarının sınırlı olması 
durumunu kendisi için avantaj olarak kullanmakta ve OSB’lerin sözleşme şartlarını diğer 
tedarikçilere nazaran her yıl biraz daha ağırlaştırmaktadır. 

Bunlara ek olarak, şimdi de yıllık 100 milyondan az tüketim yapan OSB’leri muhatap 
dahi kabul etmeyerek, sözleşme vermemekte, telefonlarına çıkan olmamakta, bir yolunu 
bulup görüşenlere de “yeterli gazımız yok, büyüklere verelim artarsa belki size de 
verebiliriz” kabilinden cevaplar verilmektedir. 

Sayın Bakanım; bildiğiniz gibi ülkemiz sanayi işletmelerinin %90’ından fazlasını KOBİ 
niteliğinde orta ve küçük işletmelerden oluşmaktadır. Bu gün hepimizin gurur duyduğu ihracat 
ve istihdamın önemli bir kısmı bu firmalar gerçekleştirmektedir. Anadolu da bu tür işletmelerin 
bir araya toplandığı OSB’lere, “yıllık 100 milyon gaz tüketimini  geçmedin sana  gaz yok” 
demek ne demek, bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. Ülkemizin daha çok üretim ve daha çok 
ihracat yapmasının gerektiği bir ortamda bu tavrı anlamak mümkün değildir. 

BOTAŞ’ın yılda 100 milyondan fazla doğal gaz tüketen  9 OSB’ye gönderdiği sözleşmeler 
de ise; 

 Yurt dışından %80 alım taahhüdü ile ithalat yapmasına karşılık,  OSB’lere tüketim 
miktarına bağlı olarak %90 gibi çok yüksek bir yıllık alım taahhüdü zorunluluğu 
getirmiş, 

 Bu yüksek alım taahhüdü dışında, gaz alım üst limitini %100 ile sınırlamış ve OSB’leri 
%10 gibi dar bir alana sıkıştırmıştır.   

 %100 üst limitin aşılması halinde ise OSB’leri her metre küp doğal gazı %25 daha 
pahalı almalarını zorunlu tutmuştur. 
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Bu durum değişmez ise birçok OSB bu dar bantta üyelerinin tüketim sürecini yönetmekte 
zorluk çekecek ve üst limiti aşıp pahalı gaz almamak için üyelerinin büyüme ve gaz taleplerini 
baskılamak zorunda kalacaktır. Bir taraftan “küçük OSB’lere gaz yok, sözleşme 
yapamam” denirken, diğer taraftan 6 Milyarlık batı hattından kapasite alan firmalarla 
sözleşme yapmak isteyen bazı OSB’ler için; eski defterleri karıştırılarak “geçmiş yıllarda 
gerçekleştiremediğin gaz borcun var başka firmaya gidersen fatura çıkartır bu gazın 
bedelini talep ederim” güçlük çıkarılmaktadır. 

BOTAŞ’tan beklentimiz;  geçmiş yıllarda %90 alım taahhüdünü gerçekleştiremeyen 
OSB’leri, 2013 sözleşme yılı için serbest bırakması ve bunun sonucu oluşacak kapasite ile 
100 milyonun altındaki OSB’lerin ihtiyacını karşılayarak ticari değil, kendisinden beklenen 
kamu hizmeti görevini yerine getirmesidir.   

Sayın Bakanım, 

Diğer bir konu; Hükümetin gündeminde olup TBMM’ne gönderilmek üzere olan 4628 
sayılı Elektrik Piyasası Kanununda değişiklik yapacak kanun taslağında bazı düzenlemelerin 
yapılmasıdır. 

Halen yürürlükte olan 4628 sayılı kanunda; OSB’lerin faaliyetlerini düzenleyecek 
yönetmeliğin “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görüşü alınarak EPDK tarafından 
hazırlanacağı” ifadesi yeni düzenlemede yer almamaktadır.  

Bizim talebimiz, OSB’lerin kuruluş ve çalışma esasları ile ilgili sorunlarını en iyi bilen 
Bakanlığımızın bu yetkisinin kaldırılmaması yönündedir. 

Yine aynı tasarıda, yürürlükteki 4646 sayılı kanunda her OSB’ye yasa ile lisanslı faaliyet 
gösterme yetkisi tanınırken yeni tasarıda “lisans talep etmek için OSB olmaya ek olarak 
EPDK’nın tespit edeceği şartları sağlamak” gibi ikinci bir kriter getirilmektedir.  

Kanun ile verilmiş bir hakkı pek çok OSB kullanırken, bazılarının EPDK’nın tespit edeceği 
şartlara uymaması sebebiyle kullanamaması kabul edilemez. Yasa ne derse bütün OSB’ler o 
hükme tabi olmalıdır. OSB’lerin çalışma usul ve esaslarını düzenleyen kanun ve 
yönetmelikler varken bir de EPDK’nın OSB’leri düzene koyacak yetki ve görevi olmamalıdır 
diye düşünüyoruz.  

Eşitlik ilkelerine uygun olmayan bu hususun da tasarıdan çıkartılmasını talep ediyoruz. 

Sayın Bakanım, Değerli Katılımcılar; 

Konuşmamın başında belirttiğim gibi bu toplantının ana teması “Enerji Verimliliği”dir.  

OSBÜK olarak, sanayi tesislerinde enerji verimliliğinin arttırılmasına yönelik ABD Enerji 
Bakanlığı ile ortak bir proje  geliştirdik. Türkiye ile ABD’nin yaptığı bir anlaşmaya dayanılarak 
geliştirilen bu proje ile; enerji verimliliği konusunda tecrübeli ABD’li uzmanlar sanayi 
tesislerinde incelemeler yaparak yol gösterici reçeteler düzenleyecektir.  

Geçtiğimiz yıl pilot bölge seçilen İzmir Atatürk OSB’de uygulanan ve enerji tüketiminde 
%20-30 tasarruf sağlayan projeyi 2013 yılında tüm OSB’lere yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. 
Bu amaçla, pilot bölge sonuçları Ekim ayında Gaziantep ve Ankara da yapılan iki ayrı toplantı 
ile OSB Yöneticileri ve sanayicilere anlatılmıştır.  

Bu projenin uygulama esasları 8-9 Ocak 2013 tarihinde İstanbul da yapılacak eğitim 
toplantısı ile yine OSB ve sanayi tesislerinin yöneticilerine anlatılacak ve ilgilenen firmalar için 
atölye uygulamaları yapılacaktır. Bu vesile ile hepinizi 8-9 Ocakta yapılacak bu toplantılara 
davet ediyor, özellikle OSB Yöneticilerinin bu yararlı projeye sahip çıkmalarını bekliyoruz.  



Nurettin Özdebir – OSBÜK Yönetim Kurulu Başkanı 

 VI. OSB Enerji Zirvesi           23 Kasım 2012-Kayseri  
 

Sayfa 5 / 5 
 

Sayın EPDK Başkanım, 

Sağ olun Siz ve ekibiniz ve değerli Kurul üyelerinizle Zirvenizi onurlandırıyorsunuz. Zat-ı 
Ali’nizin yol gösterici konuşmaları ve Değerli Uzmanlarınızın sunumlarından hepimiz çok 
faydalanıyoruz.  

OSB’ler adına Sizden de pek çok talep ve beklentilerimiz vardır. Ancak, ben bunlardan bir 
ikisini burada bahsetmeden geçemeyeceğim.  

Değerli Başkanım; geçtiğimiz yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaptığımız 5. OSB 
Enerji Zirvesinde de belirttiğim gibi; “yeri ve bağlantı şekli nerede ve nasıl olursa olsun 
bütün OSB’lerin I. numaralı tarife müşterisi sayılması ve buna göre değerlendirilmesi” 
talebimizi bir kez daha yeniliyorum. 

Elektrik fiyatlarının dört ayrı tarifeler ile düzenlendiği malumunuzdur. Büyük miktarlarda 
yatırım yaparak “iletim abonesi” olan OSB’ler, en ucuz tarife olan I. numaralı tarifeden 
elektrik alabiliyorlar. Buna karşılık; gerçek desteğe ve teşvike muhtaç yeni kurulan veya 
gelişmekte olan OSB’ler gerekli yatırımı yapamadıklarından veya bulundukları yer itibariyle 
iletim hattına ulaşamadıklarından, teknik tabirle “dağıtıma gömülü” olduklarından yüksek 
fiyatla enerji almak zorunda kalmaktadır. 

Bu durumda yeni kurulan OSB’lerin çoğu cazibe merkezi yerine kaçılacak yer haline 
gelmektedir. Bu soruna çözüm bulmak amacıyla siz Sayın EPDK başkanımızdan, “yeri ve 
bağlantı şekli nerede ve nasıl olursa olsun bütün OSB’lerin I. numaralı tarife müşterisi 
sayılması ve buna göre değerlendirilmesi” yönünde bir karar alarak OSB’lerin teşvikine 
destek vermenizi bekliyoruz. 

Diğer bir husus: 

 EPDK’nın 20.09.2012 tarih ve 4033 sayılı Kurul Kararı ile; herhangi bir nedenle 
tedarikçisinden ayrılan veya yeni tedarikçi bulamayan OSB’lerin bir sonraki perakende 
satış tarife döneminin sonuna kadar dağıtım şirketinden alacağı elektrik birim fiyatlarının, 
Sistem Gün Önceki fiyatlarına, Brüt Kâr Marj Tavanı (piyasa takas fiyatının %3,49 
u) ve ek bedellerin ilave edilerek belirleneceğine  karar verilmiştir.   

Bu kararınız; OSB’leri ve yatırımcılarını “tamamı değişken olup, önceden 
öngörülemeyecek enerji maliyetleri ile karşı karşıya bırakmıştır. 

Bir yandan piyasaların serbestleşmesi özendirilirken ve bu doğrultuda mevzuat 
değişiklikleri yapılırken diğer yandan bu hakkını kullanmak isteyen serbest tüketicilerin 
cezalandırılması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır.  

OSB’leri ve katılımcılarını çok zor durumda bırakmış olan bu uygulamadan ivedilikle 
vazgeçilmesini talep ediyoruz. 

Sanayici bu gün fiyat teklifi verip sözleşmeye bağladığı bir ürünü minimum 6 ay sonra teslim 
etmektedir. Bu süre bazen yıllara sari uzamaktadır. Enerji maliyetlerindeki bu belirsizlikler 
sanayicileri çok zor durumlara düşürecektir.   

Değerli katılımcılar, 

Enerji konusunda OSB ailesi olarak pek çok sorunumuz ve talebimiz bulunmaktadır. 

Ancak, bazılarını değerli panelistlere bırakmak ve  değerli vaktinizi daha fazla almamak 
amacıyla sözlerime burada son verirken; Zirve’mizin ülkemiz, OSB’lerimiz ve sanayicilerimiz 
için hayırlı olmasını diler, Siz değerli katılımcılara bir kez daha teşekkür eder, saygılar 
sunarım. 


