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Değerli Başkanım, 

Odaların görevlerini tanımlayan 5174 sayılı yasanın 12. Maddesinin (z) fıkrasında kapasite 
raporlarının düzenleme görevi ile ilgili olarak "Ticaret ve Sanayi Odalarınca, odalar ayrı olan 
illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite raporları düzenlemek" ifadesi 
kullanılmıştır.  

Bu ifadeden sanayiciler için kapasite raporlarının "Sanayi ve Ticaret Odalarınca 
düzenleneceği, Sanayi Odaları ile Ticaret Odalarının ayrı olduğu illerde ise Sanayi Odalarınca 
düzenleneceği anlaşılmaktadır. Görüleceği üzere Ticaret odalarının rapor düzenleyebilmesi için 
herhangi bir yetki verilmemektedir.  

5174 sayılı Kanuna istinaden çıkarılan ve yasaya aykırı hüküm içermemesi gereken Oda 
Muamelat Yönetmeliğinin 41.maddesinde bu husus, "Odaların çalışma alanlarında bulunan bütün 
sınai işletmeler; kapasitelerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Odalar, çalışma alanlarında 
bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin üretim gücünü gösteren 
kapasite raporlarını düzenler. Kanunun 5. maddesinin 8. fıkrası uyarınca sanayici sayılmayanlar 
için kapasite raporu düzenlenmez. Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, 
sanayiciler için kapasite raporları Sanayi Odasınca düzenlenir. Ancak,sanayi odasına kaydolma 
zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir." denilerek bu 
yönetmelikle Ticaret Odalarına Kanunda olmayan bir yetki verilmiş olup,bu yetki farklı 
algılanmakta ve Ticaret Odaları sanayici firmaların kapasite raporlarını da düzenlemektedir.  

Elektronik ortamda kapasite raporu düzenlemeye başladığımız Şubat 2008'den itibaren 
üyemiz firmaların kapasite raporları, Ticaret Odalarınca yapılması durumunda Birliğinizce 
onaylanmadan iade edilmektedir. Kapasite Raporu hazırlama programında yapılan son 
değişikliklerle de üyemiz firmalara Ticaret odalarınca elektronik ortamda rapor yapılması 
müsaade edilmemektedir.  

Kanunda olmamasına rağmen Oda Muamelat Yönetmeliğindeki hüküm gereğince, yetkileri 
olmadığı halde Ticaret Odalarının kapasite raporu düzenleme konusu; firmanın Sanayi Odası 
üyesi olup olmadığına bakılmaksızın ticaret odalarınca düzenlenen ve 10 ve daha fazla işçisi 
olduğu görülen raporlar onaylamadan iade edilerek bu sorun çözülebilir. Üstelik bu yolla, 
sanayi odalarına kayıt mecburiyeti olduğu halde kayıtsız çalışan firmaların, sanayi odalarına 
kayıtlarını yapmalarını sağlayarak bu konudaki yasa hükmünün de  yerine gelmesini sağlamış 
olacaktır.  

Konunun yeniden değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda 
verdiğimiz demokratik mücadelemizde, destek ve yardımlarınızı esirgemeyeceğinize olan 
inancımız tamdır.  

Saygılarımla, 

 

Müjdat KEÇECİ 
Yönetim Kurulu Başkanı 


