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Biliııdiği iizere. kapasite raporu; esnal ı,,e sanatlrarlara ait iş,vellednin kaylt,
tınvan, peısone). selTnaye. adres gibi bilgileri ile makine ve tesisat, yüIlık üretiılr
kapasitesi. kapasite hesabı. yıllık tiiketiııı kapasitesi gibi bilgilerini gösteren, elektroırik
oıtanıda dilzenlenen ve Koıı|edeı,asyoıllLıııuzun onayıııdan itibaren 3 yıi geçeı,liliği olaır
bir belgedir.
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Çalışnıa,/üretim izni alıııı. akaryakıl ve kön,ıür temini, ilraleleı,e katılnıa, saııayi
belgesi altmü vb, işlemJerde gerekli olaı kapasitc raporu, l2 Ey-liil 2008 taı,ihli ve

26995 sal,ılı llesnıi Gazetede yayıııılanaıı "'|'ES1( Kapasite

Rçorıı Yönetııeliği"

çerçevesinde düzenlenmektedir.

Söz koırusı.ı Yönetmeiiğin 5 inci nıaddesi çeıçevesinde kapasite raporu, esnaf ve
sa],ıatkaı,larln kal,ıtil bulunduğu Esııal ve Sanatkar odaları larafiı]dan tanziİn
edilmektedir.

Diğeı tıırafian, 5362 say,ılı Esııaf ve Sanatkarlar \Ieslek Kurulrışlaıı Kaııııı]u'nun
6 ııcı nraddesi gereğince. esnaf v'e sanatkal]ar siciliııe kayıt olaıı esnaf ve sanatkerliila ait
bilgiler sicil taı,afından; elektrcınik or-lanıda, iş yerleriniır bulrındıığu .veıdeki, iş yerleri

ilglli ihtisas
ile itgili ihtisas odası buluııııayanların bilgileri ise karnıa

seyyar olanların ikametg6hlariııin brıhıniluğu verdeki meslek ve sanallarr ile
odasına; nreslek ve sanatlaı,ı

rıdaya kayıt için göırderilnıekıediı.

Esııaf ve sanatkarlar. ticari fbaliyetlerine başlarken vergi daiıesine kayıt iş}enıini
müleakiben 5362 sayılı Kaıııın'ıııı 6 nçı nıaddesi ı-ıyaıınca esnaf ve sanatkar siciline ve
ilgili

oda1 a

kayıı yapıırmaktadır,

ııevcut iaaliyetiniır }anısıra
yeıri
n-ıesleki faaliyeti çerçevesincle vergi
fark]ı biı n-ıesleki laaliyete başladığı, bu
kaydıırda gerekli ilave işleıı-ıini yapnı,dığı fakat, brı 1'aaliyetini esıaf Ve Sanaİkal siciline
tescil ettirmediği ve dolayısı1'-Ia yeıi mesleğine ilişkin iigiii orlaya kaydınır da
Koni'ederasyonrımuz-ca, baz; esııal've sanatkarlarin
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A]lrnıılj bilgi içur injbar:

bı,ılunmadığı ve a),rıca yeıri nıesleki faaliyeti çerçevesinde işyeri açıiışında vel,eya diğer
işlemleı içiıı gerekli olan kapasite raporuııun da iik nıesleği çerçevesinrle kayıtlı tıIduğu

oda taıafındaı 1anziııı edildiği görillmektedir.

Oysa ki, esnaf ve sanatkarlarıı yürüttükleri ikiııci ııesleğinin de esnaf ve
sanatkarlaı siciline tescii ettiri]nıesi ve daha sonra sicil tarafindan ilgili odaya kayıt için
bıigileıinin göııdcrilniesi, kapasite raporunun da hangi nıesleki faaliyeti ile ilgili tanzim
edileçekse o oda taraiııdan düzenlennıesi ve onaylanması geıekmektedir. Üyeniıı
mesleki 1'aaliyeti ile ilgili oiıııayarı odalaı tarafindan düzen]enen kapasiıe raporları" ilgili
krırum ve krııuluşlaı, taralıldan kabul edilnıemekte ve bu da esnaf ve sanatkariannıızın
mağduriyetüıe vol açıııaktadır.
tJu şekilde düzenlendiği tcspit edileıı kapasite raporları Koııfedeıasyonumuzca
ipıal edilmekte. esııaf ye sanatkar ile teşkılat birinrleı,i tiyenin ikinci mesleki faaliyeti
çerçevesiııde sicile ve

ilgili odava kalıdıı-ıııı yapılması gerekJiliği

hususrıncia uyarıln-ıakta

vt ilgili Oda talaliııdan kapasite rapoıı-ınrur dı,izenlenmesi sağlannıaktaclır.
Bilgiierinizi ve

koııuı-ıLın iıağlı odaliırın;za duyuıularak, kapasite raporlaııı-ıın buııa

göre dtizenlenırıesi ]riısusıında gereğiıi rica edeıiz.
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