
 
KAPASİTE RAPORU BAŞVURUSU İÇİN GETİRİLMESİ GEREKEN 

EVRAKLARIN LİSTESİ 

 

İLK BAŞVURU ve YENİLEME 

 

 Eksiksiz doldurulmuş “Kapasite Raporu Başvuru Formu”, 

 

 Kapasite Raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduğuna dair imza 

sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti görülmek kaydıyla fotokopisi, 

 

 Kiralık olan bina, işyeri için kira sözleşmesi, mal sahibi ise işyerinin tapu fotokopisi, 

Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan firmalar için tapu veya tapu tahsis belgesi sureti, 

 

 Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki personele ilişkin son 2 ayın SGK bildirgeleri ve 

tahakkuk makbuzları, 

 

 Kapasite raporunda yer alan makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı Sermaye Kıymetler 

Değeri Listesi, 

 

 Kapasite raporunda yer alan makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının 

tespiti için, mali müşavir onaylı Makine ve Teçhizat Demirbaş Listesi, 

 

 Kapasite Raporunda yer alan kiralık veya leasing sözleşmesi ile alınan makinalar için ilgili 

tarafların imza sirkülerlerinden imza kontrolü yapılarak kontrol edilen kira sözleşmesinin 

tamamının fotokopisi ( Kira bitiş süresi 1 yıldan az olmamalıdır.), 

 

 Maden ocaklarında maden ruhsatı, ruhsat kiralanmış ise kiralama veya rödovans sözleşmesi, 

 

 Kalite Belge ve Sertifikalarının listesi ve belge fotokopileri (ISO 9000, ISO 9001, ISO 14000, 

ISO 22000 Belgesi, CE Belgesi, Marka Tescil Belgesi, Patent Kullanım Belgesi, Know-How 

Sözleşmesi, Lisans Sözleşmesi, Çevre İzin Belgesi, HACCP Belgesi vb.), 
 

 Elektrik Abone Numarasını gösterir fatura, vb. belgeden fotokopi, 

 

 TOBB’un hesabına yatırılan “Kapasite Raporu Tasdik Ücreti”nin dekontu, 

 

 Vergi Levhası fotokopisi, 

 

 Varsa “Sanayi Sicil Belgesi” fotokopisi. 

 
 

 

 

DİKKAT !!! 
 

 Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için makine ve teçhizatın işyerinde kurulu ve 

çalışabilir vaziyette olması gerekir. Firma kayıtlarında olmayan makine ve teçhizat dikkate 

alınmaz. Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez. 

 

 İkinci el, faturasız, özel imalat, ya da çok eski vb. nedenlerle muhasebe kayıtlarında yer 

almayan fakat üretimde önemli bir yere sahip makineler için Yeminli Mali Müşavir (YMM) 

veya YMM olmaması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir onaylı makine ve teçhizat 

listesi dikkate alınır. 

 


