Sıkça Sorulan Sorular
1. Kapasite Raporu nedir?
Ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programlara
ışık tutmak amacıyla sanayi bilgi sistemini oluşturmak, sanayi sicil belgesi almak,
teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb. işlemlerde kullanılmak amacıyla
düzenlenen rapordur.
2. Kapasite Raporu ne zaman alınır?
Üretim faaliyetine başlamak üzere makine ve teçhizatın kurulu ve çalışır vaziyette
olduğu zaman kapasite raporu almak için başvurular yapılır ve rapor eksper heyetince
düzenlenir.
3. Kapasite Raporu nereden alınır?
Odamız üyeleri Odamız Sanayi ve Ar-Ge Servisinden başvurularını yapabilirler.
Telefon: 0 264 888 30 31 – 32 – 34
4. Kapasite Raporu nasıl alınır?
Kapasite Raporu Düzenleme Usul ve Esaslarına göre Başvuru evrakları hazırlanarak
başvuru işlemi tamamlanır, tespit işlemi tamamlandıktan sonra onaylanan rapor bilgisi
üyeye verilir.
5. Kapasite Raporu neden alınır?
Sanayi sicil belgesi almak, teşvik, tahsis, ihaleler ile bazı belgelerin alınması vb.
işlemlerde kullanılmak amacıyla
6. Kapasite Raporunu kim alır?
Üretim yapan firmalar tarafından alınır. Firma yetkilisi tarafından hazırlanan başvuru
evrakları rapor tamamlandıktan sonra firma yetkilisine veyahut görevlendirdiği
personele teslim edilir.
7. İşyeri adresi değiştiğinde Kapasite Raporunda nasıl bir işlem yapmak gerekir?
• Firmanın taşınma durumu var ise; Sicil Müdürlüğünde yapılan tescil işlemini
sonrasında yeni rapor müracaatında bulunulur.
• Firmanın adresi belediye tarafından değiştirilmiş ise; Sicil Müdürlüğünde
yapılan tescil işlemini sonrasında değişiklik müracaatında bulunulur.
8. İşyeri nevi ve unvan değişikliklerinde Kapasite Raporunda nasıl bir işlem
yapmak gerekir?
• Mevcut rapordaki işyeri adresi değişmemişse, makina parkı muhafaza
ediliyorsa yürürlükteki kapasite raporu üzerinde değişiklikler yapılmalı, aksi
halde yenilenmesi için müracaat edilmelidir.
• Yeni ticaret sicil no'su verilmişse rapor yenilenmelidir.
9. Kapasite Raporuna yeni üretim konusu ve makine eklemelerinde hangi yol
izlenir?
Kapasite Raporu yenilenmelidir.

10. Kapasite Raporu hazır olduğu bilgisi nereden alınır?
Odamız Sanayi ve Ar-Ge Servisinden hazır olduğu bilgisi üyelere verilmektedir.
11. Kapasite Raporu neden iptal edilir?
Kapasite raporunda kapasitesi hesaplanmış makinalardan bir kısmı veya tümü
satılmış veya başka bir firmaya kiralanmışsa, işyeri adresi değişikliği olmuşsa, işyeri
kapanmışsa kapasite raporu iptal edilmektedir.
12. Kapasite Raporu yenileme zamanı geçti herhangi bir cezai uygulama var mıdır?
Kapasite Raporu süresi dolduğunda yenileme yapılmadığı takdirde odamız ve TOBB
tarafından herhangi bir ceza uygulaması bulunmamaktadır.
13. Hangi konularda Ekspertiz Raporu alınabilir?
• Kapasite Raporu düzenlenemeyen üretim alanları
• Geçici İthalat / İhracat tespitleri
• Dahilde İşleme İzin Belgeleri kapama işlemleri
• Gümrük incelemeleri
• Patent / Faydalı Model tespit işlemleri
• Su İhtiyaç Belgesi
• Fiili Tüketim durumlarında ekspertiz raporları Odamız tarafından tanzim edilir.
14. Sanayi Sicil Belgesi nereden alınır?
Sanayi Sicil Belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden alınır.
Sakarya Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü: 0 264 251 3640
15. Yerli Malı Belgesi nedir?
Sanayi ürünlerinin yerli malı olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki şartlar aranır:
i. Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi
işletmeleri tarafından üretilmesi ve Sanayi Sicil Belgesindeki “Üretim Konusu”
içeriğinde yer alması.
ii. Tamamen Türkiye’de üretilen veya elde edilen ürünler ile üretim sürecinin
önemli aşamalarının ve ekonomik yönden gerekli görülen en son esaslı işçilik
ve eylemin Türkiye’de yapılmış olması.
iii. Ürünün yerli katkı oranının en az %51 olması.
16. Yerli Malı Belgesi nasıl alınır?
TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esaslarına göre
yapılan başvuru sonucunda Odamız tarafından düzenlenir.
17. İmalatçı / İmalat Yeterlilik Belgesi nedir / nasıl alınır?
Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir. Kapasite raporu
referans alınarak, rapordaki ürünleri yine raporda yer alan makine tesisat ile imal
edilmesinde teknik yeterliliği gösterir belgedir.

18. Türk Malı Belgesi Nedir?
IPA programları ile ilgili bir sözleşme kapsamında iç piyasadan tedarik edilen tüm mal
ve malzemelerin, tercihsiz menşe kurallarına göre Türk menşeli olduğunu veya Türk
menşei kazanmış addolunduğunu belgeleyen belgedir.
19. Türk Malı Belgesi kimlere verilir?
Türk Malı Belgesi satışı, Birlikçe yetkilendirilmiş Odalar tarafından IPA programları
kapsamındaki bir sözleşmenin yüklenicisi olan firmalara yapılır.
20. Yerli İmalat Durum Belgesi nedir?
Elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamların yurt içinde imal edildiğine dair
sanayicilerden talep edilmektedir. 19.06.2011 tarih ve 27969 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde
Kullanılan Aksamların Yurt içinde İmalatı Hakkındaki Yönetmelik gereği yeminli mali
müşavir ve firma tarafından hazırlanıp Odalarca onaylanan yönetmelik ekinde yer
alan belgedir.

