
Belge Yenileme Ve Belge Vize İşlemleri İçin Başvuru ve  Aranacak Belgeler;   
 
a- SMM Büro Tescil Belgesi yenileme için firmalarca yapılması gereken işlemler;  

• Tescil Başvuru Formu (Ek.2) 

• Eski Büro Tescil Belgesi aslı, 

• 2018 onaylı Vergi Levhası, 

• Mühendisin 1 adet fotoğrafı, (Üye sisteminde var ise gerekli değildir.) 

•  2020 yılı için vizeleri yapılacak Mühendis Yetki Belgeleri asılları, (2020 vize ücreti 100 TL)  

• SMM üye işyeri sahibi ya da ortaksa, Bağ-Kur son ödeme makbuzu veya kaydının devam 

ettiğine dair yazı, SSK lı ise son aya ait SGK hizmet dökümü, 

 

•  SMM üye çalışan durumundaysa son 4 aylık SGK Hizmet dökümü (Şubemize 
gönderilmeyen 2019 yılında yatırılan SSK Hizmet Döküm Listelerinin tamamı 
izmir.ssk@mmo.org.tr adresine başvuru öncesinde mail atılmalıdır.)  

 

• 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Aylık Asgari Brüt ücreti 
5.000 TL. olan Hizmet Sözleşmesi (Firma aynı mühendisle çalışmaya devam ediyorsa; firma 

yetkilisi ve mühendisin firma kaşesiyle gelmesi şartıyla 3 Nüsha düzenlenerek Şubemizde 

yapılabilmektedir, aksi durumda Odanın belirlediği asgari ücret üzerinden tescil süresince 

geçerli olacak Noter onaylı sözleşme yapılması gerekmektedir.) (2020 yılı içinde Asgari Brüt 

ücreti değişikliği söz konusu olur ise duyurusu yapılacaktır.) 

• Büro Tescil Belgesi 2020 yılı yenileme ücreti; 

* Kendi adına(üye) şahıs firması için 1020 TL 

* Üyenin ücretli ya da ortak olduğu şirket firmaları için 1440 TL 

* 2020 yılı mühendis aidatı 180 TL 

 

(Firma ünvanı, adresi ve SMM Hizmeti veren mühendis bilgilerinde herhangi bir değişiklik yoksa 
yukarıdaki evraklar büro tescil belgesi yenileme işlemi için yeterlidir. Tescile esas bilgilerde (adres, 
mühendis ya da unvan değişikliği) değişiklik varsa yenileme işlemine ilişkin belgeler hakkında bilgi 
almak üzere Şubemiz Üye Hizmetlerine müracaat edilmesi gerekmektedir.)  
 
b- Mühendis Yetki Belgesi yenileme için (kayıp ya da vize yeri dolmuşsa) mühendisin yapması 
gereken işlemler; 

• Mühendisin 1 adet fotoğrafı (Üye sisteminde var ise gerekli değildir.) 

• Oda Kimlik Kartı fotokopisi (Güncel tarihli olmayan oda kartları yenilenecektir. bknz. Önemli 

not)  

• Mühendisten yetki belgesi yenilemesi için imzalı dilekçe  (ek-3) 

• Yetki Belgesi 2020 yılı yenileme ücreti 100 TL.’dir. 

Önemli Not : 

• Oda kimlik kartı yenilemesi için gerekli evraklar; Nüfus fotokopisi,1 fotoğraf (Üye sisteminde var 

ise gerekli değildir.), Islak imzalı başvuru formu (Ek-4) ve 10 TL kimlik yenileme bedelidir. 

 
Bilgi için: 0232 462 33 33 / 204  

mailto:izmir.ssk@mmo.org.tr

