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Nihat ERGÜN 
Sanayi ve Ticaret Bakanı  
 
Sayın Bakanım, 

 
Bilindiği üzere sanayicimiz elektrik bedellerini sanayici tarifesinden ödeyebilmek için “Sanayi Sicil Belgesi” 
almak ve belgeyi ilgili elektrik dağıtım şirketine beyan etmek zorundadır. Ayrıca bu belgenin iki senede bir, 
vize bitim tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi sonuna kadar vize  
ettirilmesi ve vize edilmiş belgenin elektrik dağıtım şirketine beyanı gerekmekte, aksi halde elektrik tüketimi 
ticarethane abone grubundan faturalandırılmaktadır. 
 
Pek çok mali ve finansal sorunların yaşandığı, firmaların ihracat istihdam gibi değerlerinin düştüğü, gündemin 
çok ağır olduğu bu sıkıntılı günlerde, sanayi sicil belgesinin vizesinin bahsedilen süre içerisinde yaptırılamaması, 
hatta bazen vizesi düzenli yapılmış sanayi sicil belgesinin ilgili elektrik dağıtım şirketine beyan edilmesinin 
unutulması gibi nedenlerle sanayicilerimiz, elektrik tüketimlerinin ticarethane tarifesinden faturalandırılması 
durumu ile karşı karşıya kalmaktadır.   
 
Pek çok işlemin bilgisayar ortamında online gerçekleştiği ve bürokrasiden kurtulmak için çalışıldığı yıllarda bu 
tür sorunların bize yakışmadığına inanıyoruz. Bu konuyu Bakanlığınız nezdinde daha önce de paylaşmıştık. Bu 
konudaki görüşlerimize cevaben Bakanlığınızdan aldığımız 27.05.2009 tarih ve 2585 sayılı yazınızda, sanayi sicil 
ve abone grubu işlemlerinin farklı uygulamalar olduğundan söz edilmekte ve bu konuda İlimizde bulunan Sanayi 
Ticaret İl Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılabileceği tavsiye edilmektedir. 
 
Bildiğiniz gibi sanayi sicil işleminin ilk ayağında kapasite raporu düzenlenmesi bulunmaktadır. Firmalar bağlı 
bulunduğu Odadan temin edeceği kapasite raporu ile sanayi sicil belgesi almak ya da vize ettirmek için 
başvurmakta, sanayi tarifesinden elektrik kullanımı işleminin bir ayağında da Odalar etkin rol oynamaktadır. 
Dolayısıyla firmalar sırasıyla Oda, Sanayi Ticaret İl Müdürlüğü ve ilgili elektrik dağıtım şirketi olmak üzere üç 
farklı kuruma üç farklı işlem müracaatında bulunmaktadır. 
 
Bu noktadan hareketle özellikle sanayi odası bulunan illerde sanayicinin kapasite raporlarını düzenleyen sanayi 
odalarının, sanayi sicil belgesi işlemlerini kolaylıkla yürütebileceği ve ilgili elektrik dağıtım şirketleri ile sanayi 
sicil belgesi kapsamında sanayi tarifesinden elektrik kullanımı konusunda daha aktif haberleşme mekanizmaları 
oluşturabileceği kanaatindeyiz. Bu tür bir düzenleme ile elektrik tüketiminin sanayi tarifesinden uygulanması 
için firmaların başvuracağı işlem ve kurum sayısını üçten ikiye hatta bire indirmek mümkün olabileceğini 
düşünüyoruz. 
 
Özetle sizden istirhamımız, sanayi sicil işlemlerinin en azından sanayi odası kurulu olan illerde sanayi odaları 
tarafından yapılabilmesine ve sanayi odalarının ilgili elektrik dağıtım şirketleri ile sanayi sicil belgesi konusunda 
aktif iletişim mekanizmaları oluşturabilmesine imkân sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması konusundaki 
demokratik mücadelemizde destek ve yardımlarınızı esirgememenizdir. 
 
 Saygılarımla, 
 
 
 
 
Müjdat KEÇECİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 
 


