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4562 SAYILI ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU 

Alt yapı tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı  

 

Madde 20 – OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon,           ,  
arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi altyapı ve genel hizmet 
tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak 
dağıtım ve satışını yapma hakkı sadece OSB’nin yetki ve 
sorumluluğundadır.  

… 

OSB’de yer alan kuruluşlar, altyapı ihtiyaçlarını OSB’nin tesislerinden 
karşılamak zorundadır. OSB’nin izni olmaksızın altyapı ihtiyaçları başka 
bir yerden karşılanamaz ve bu amaçla münferiden tesis kurulamaz. 

doğal gaz  



Ülkemiz Doğal Gaz Dağıtım Sektörü 

 

2018 Yılı Sonu              81 ilimizin tamamına doğal gaz arzı 

 

2019 Yılı Sonu              550 ilçe ve beldemizde doğal gaz  
               kullanımı. 
 

      HEDEF                     Teknik ve ekonomik açıdan yapılacak 
        analizler sonucunda kısa, orta ve  
        uzun vadeli planlamalar çerçevesinde 
        tüm ilçelerimizde doğal gaz kullanımı  

 

 

 

 



01/07/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren 18/06/2017 tarihli ve 7033 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin 
Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 61 inci maddesi ile 4646 sayılı Doğal Gaz 
Piyasası Kanunu’nun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (g) bendine; 
 
“7) Doğal gaz dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgelerinin talebi ve 
muvafakati ile organize sanayi bölgeleri için şebeke ve bağlantı hattı yatırımları 
yaparak organize sanayi bölgelerinde dağıtım faaliyeti gerçekleştirebilir. Bu 
faaliyetlerin hangi koşullarda yapılabileceğine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlık 
ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüşleri alınarak Kurul tarafından 
belirlenir. Dağıtım şirketlerinin belirlenen usul ve esaslara uygun olarak 
yapacakları yatırımlar ve işletme giderleri tarifelerinde dikkate alınır.” hükmü 
eklenmiştir. 

Düzenleme Yapılmasına Yönelik Kanuni Dayanak 



Usul ve Esasların Yürürlüğe Girişi 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı ve ayrıca piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve 
ilgili kurum/kuruluşların görüşleri dikkate alınarak hazırlanan 
Doğal Gaz Dağıtım Şirketleri Tarafından Organize Sanayi 
Bölgelerinde Dağıtım Faaliyeti Gerçekleştirilmesine İlişkin 
Usul ve Esaslar 18/09/2018 tarihli ve 30539 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 

 Dağıtım şirketlerine 15 aylık süreçte 49 adet OSB’de doğal 
gaz dağıtım faaliyeti gerçekleştirmesine yönelik izin 
verilmiştir. 

 Dağıtım şirketlerinin, organize sanayi bölgelerinde dağıtım 
faaliyetinde bulunmalarına ilişkin ilke ve kurallar net bir 
şekilde belirlenmiştir. 



Usul ve Esaslar Kapsamında Ne Yapılabilir? 

OSB içerisinde var olan 
şebekenin doğal gaz dağıtım 
şirketlerine devri ve işletilmesi  

Dağıtım şirketleri tarafından 
OSB’ye doğal gaz dağıtım 
şebekesinin ulaştırılması ve aynı 
zamanda bu şebekenin işletilmesi 



Doğal gaz dağıtım faaliyetine esas tesislerin mülkiyeti ve 
işletilmesine yönelik yetkilerin sadece ve süresiz olarak ilgili 
dağıtım şirketine ait olacağının, 

 
OSB’nin doğal gaz dağıtım faaliyetine yönelik herhangi bir hak 

talebinin söz konusu olmayacağının, 
 
 
Usul ve Esaslarda yazdığı şekliyle belirtilmesi gerekir. 
 

OSB Müteşebbis Heyeti veya Genel Kurul Kararında 



OSB, Dağıtım Şirketinin Dağıtım Bölgesi İçinde İse 

OSB’nin dağıtım şirketine yaptığı başvuru, dağıtım 
şirketi tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. 

Dağıtım şirketi tarafından 
EPDK’ya başvuru yapılır. 

OSB, 60 gün içinde EPDK’ya yazılı 
olarak başvurabilir. 

EPDK Kurulu tarafından karar 
verilir. 

(Başvuru olumlu ise) (Başvuru olumsuz ise) 



OSB, Dağıtım Şirketinin Dağıtım Bölgesi Dışında İse 

OSB’nin dağıtım şirketine yaptığı başvuru, dağıtım 
şirketi tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. 

Başvuru, olumlu karşılanır ise, dağıtım 
şirketi tarafından EPDK’ya başvuru yapılır. 



OSB İçerisinde Doğal Gaz Dağıtım Faaliyeti 

 4646 sayılı Kanun ve bu 
kanunla ilişkili mevzuat 
hükümleri geçerlidir. 
 

 Dağıtım faaliyetine ilişkin 
sorumluluk ilgili dağıtım 
şirketinindir. 

 4562 sayılı Kanun ve diğer 
mevzuat hükümleri 
geçerlidir. 
 

 Dağıtım faaliyetine ilişkin 
sorumluluk ilgili OSB’nindir. 
 
 

Dağıtım Şirketi Tarafından 
Yürütülmesi Durumunda 

OSB Tarafından Yürütülmesi 
Durumunda 



Dağıtım faaliyetinin, Usul ve Esaslar kapsamında ilgili bölgede lisanslı 
dağıtım şirketleri tarafından yapılmasının OSB’lere ve sanayicilere faydası 

 OSB’lere gazın ulaştırılması neticesinde, sanayicimizin bu OSB’lere 
yatırım yapması teşvik edilmekte, bu sayede sanayicilerimizin ulusal ve 
uluslararası boyutta rekabet gücü arttırılmaktadır. 
 

 OSB’lerdeki doğal gaz dağıtım faaliyeti, ilgili mevzuat  ve standartlar 
çerçevesinde daha etkin ve verimli yönetilebilecektir. 

 
 Yapım faaliyetlerinin yanı sıra, tüm işletmecilik faaliyetleri dağıtım 

şirketleri tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
 OSB’ler yapım ve işletme faaliyetleri için bütçe ve kadro ayırmasına 

gerek kalmayacak, bütçelerini ve kadrolarını diğer ihtiyaçları için 
kullanabilecektir. 

 
 

 
 



Soru, görüş ve önerileriniz için. 
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Doğal Gaz Piyasası Dairesi Başkanlığı 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
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