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TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Sanayi Sicil Mevzuat Değişikliği Görüşü 

Hk.

İlgi : 08/02/2022 tarihli ve 1269 sayılı yazınız

İlgi yazıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Sanayi Sicil Mevzuat Taslağı" hazırlandığı 
bildirilmekte, bu kapsamda Odamız görüş ve değerlendirmeleri talep edilmektedir.
 
 "Sanayi Sicil Mevzuat Taslağı" Odamız görüşü ekte yer alan form ile sunulmuştur.
 
Bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter

Ek :Görüş Bildirme Formu (2 Sayfa)

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

Taslağın Geneli Üzerindeki Görüş ve Değerlendirme Teklif

Taslak mevzuat ile kapasite tespitinin Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından yapılması, kapasite raporu tespit 
sürelerinin ve işleyişin uzamasına neden olacaktır.

Kapasite tespitine ilişin usul ve esaslarının 
belirlenmesi ve kapasite tespitlerinin TOBB çatısı 
altında düzenlenmesinin devam edilmesi talep 
edilmektedir.

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif

3.Madde 

Sanayi Sicil Belgesi için gerekli evraklardan olan Kapasite Raporları malumları olduğu 
üzere TOBB’a bağlı Odalarda görevli ve ilgili mevzuata göre yetkilendirilmiş eksperler 
tarafından, Kapasite Raporu Usül ve Esaslarına uygun şekilde düzenlenmektedir. Söz 
konusu raporlar TOBB tarafından ayrı bir incelemeye tabi tutularak uygunluğu halinde 
onaya sunulmaktadır. Anılan işlemler mevzuat çerçevesinde ve konusunda uzman 
eksperler tarafından gerçekleştirilmekte, deneyim ve organizasyon yapısına bağlı olarak 
işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilmektedir. 

Taslak mevzuat ile kapasite tespitinin Bakanlık İl Müdürlükleri tarafından yapılması 
tespit sürelerinin ve işleyişin uzamasına neden olacaktır.

Kapasite tespitine ilişin usul ve esaslarının 
belirlenmesi ve kapasite tespitlerinin TOBB çatısı 
altında düzenlenmesinin devam edilmesi talep 
edilmektedir.
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6. Madde 

Üçüncü fıkrada ‘Yeni kurulmuş sanayi işletmeleri üretim faaliyetine başlamadan önce 
üretim faaliyetinin sanayi siciline kaydının uygun olduğuna dair Bakanlıktan görüş 
almak zorundadır. Bakanlıkça verilen uygun görüş, sanayi işletmelerine işyeri açma ve 
çalışma ruhsatı düzenlenmesi aşamasında ruhsat veren idareler tarafından aranır’ ibaresi 
yer almaktadır. 

Üretim faaliyetine başlamadan önce faaliyetlerinin 
sanayi siciline kayıt için uygun olup olmadığına 
Bakanlıktan yazı alma zorunluluğu yerine  ‘sanayi 
siciline kaydının uygun olan işletme NACE 
kodları’nın belirlendiği bir liste yayınlanıp o listeye 
istinaden işlemlerin yapılabilmesi talep edilmiştir. 
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