
2010 Yılı 
SMM Büro Tescil Belgesi ve Mühendis Uzmanlık / Yetki Belgeleri 

Vize / Yenileme İşlemleri Gerekli Evrakları 

• Firmanın Büro Tescil Belgesi Aslı (Asıl Evrak) 

o Belge kayıp ise, kaybına ilişkin dilekçe ve belgede adı geçen her mühendisin iki adet fotoğrafı  

o Belgenin altında 2010 yılı için vize yeri kalmadı ise, belgede adı geçen her mühendisin iki adet fotoğrafı 

• Tescil Başvuru Formu (Asıl Evrak) 

o Firma ve mühendis tarafından eksiksiz doldurulmuş olmalı 

o Firma yetkilisi tarafından kaşelenmiş ve imzalanmış olmalı 

• Vergi Levhası Fotokopisi (Asıl Evrak) 

o 2009 yılında vergi dairesinden onaylanmış olmalı 

• Mühendis Uzmanlık/Yetki Belgeleri Asılları (Asıl Evrak) 

o Faaliyet alanlarıyla ilgili var olan tüm yetki belgeleri 

o Belgenin altında 2010 yılı için vize yeri kalmadı ise, belgenin yenilenmesi için mühendisin yazdığı dilekçe ve 

mühendisin iki adet fotoğrafı 

o Belge kayıp ise, belgenin kaybından dolayı yenilenmesi için mühendisin yazdığı dilekçe ve mühendisin iki adet 

fotoğrafı 

o Mühendisler, Uzmanlık/Yetki Belgelerinin alanları ile ilgili Gözetim ve Belgelendirme Kriterleri kapsamında 

gerekli 70 Puanı toplamış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde belgelerinin vize işlemi yapılamayacaktır. 

• Sosyal Güvence Bildirimi (Asıl Evrak) 

o Mühendis firma sahibi veya ortağı ise, yeni tarihli BAĞ-KUR veya SGK bildirimi (bordro veya kurumlardan 

alınan resmi yazı olmalıdır) 

o Mühendis ücretli çalışan ise, adına 2009 yılında yatırılan bütün SGK prim bordroları (30 gün üzerinden ve yıl 

içinde odanın belirlediği asgari ücrete uygun olmalıdır)  

• Hizmet Sözleşmesi (Mühendis Ücretli Çalışan İse) 

o En az 2010 yılı sonuna kadar süreli olmalı 
o Odanın 2010 yılı ilk yarısı için belirlediği brüt 1,650.00 TL ücretin altında hazırlanmamalı 
o Firma yetkilisi, firmanın sözleşmeli muhasebecisi ve mühendis tarafından imzalanmış olmalı 

� Firmanın Adres Bilgileri Değişmiş İse (Ek Evraklar) 
o Firmanın yeni adresinin kira kontratı veya tapu senedi 
o Firmanın adres değişikliğini belirten Ticaret Odası veya ilgili Esnaf Sanatkarlar Odasından alınan yazı veya 

gazete (Mühendisin kendi adına şahıs firması ise bu evrak aranmaz) 
o Mühendisin iki adet fotoğrafı 
o Mevcut bir adres değişikliği, firmanın Vergi Levhası ve SGK evraklarında da düzeltilmiş olmalı 

� Firmanın Ünvanı Değişmiş ise (Ek Evraklar) 
o Firmanın ünvan değişikliğini belirten Ticaret Odası veya ilgili Esnaf Sanatkarlar Odasından alınan yazı veya 

gazete (Mühendisin kendi adına şahıs firması ise bu evrak aranmaz) 
o Mühendisin iki adet fotoğrafı 
o Mevcut bir ünvan değişikliği, firmanın Vergi Levhası ve SGK evraklarında da düzeltilmiş olmalı 

� Firmanın Mühendisi Değişmiş ise (Ek Evraklar) 
o Ayrılan mühendisin, işten ayrıldığını bildiren dilekçesi veya firma ile yaptığı ibraname 
o Ayrılan mühendisin adına yatırılan tüm SGK prim bordroları 
o Yeni mühendisin SGK işe giriş bildirgesi veya son ay prim bordrosu 
o Yeni mühendisin İmza Sirküleri 

 DİKKAT EDİLECEK DİĞER HUSUSLAR 
o “Asıl Evrak” diye isimlendirilmiş bütün evraklar her koşulda odaya gelmesi gereken evraklardır. 
o “Ek Evraklar” diye isimlendirilmiş evraklar firmada olan değişiklikler için getirilmesi zorunlu evraklardır. 
o Hazırlanan bütün evraklar da firmanın adres bilgilerinin kapı numarasına kadar tek olmasına dikkat ediniz. 
o Yukarıda belirtilenlerin dışında diğer tüm durumlarda SMM Birimi Görevlileri ile iletişime geçiniz. 
o “Fotoğraflar” son 6 ay içinde çekilmiş olmalı, sakalsız olmalı ve fotokopi olmamalıdır. 
o Araçların LPG’ye Dönüşümü Firmaları vize/yenileme işlemleri için getirdikleri evraklarla TSE Hizmet Yeri 

Yeterlilik Belgesi getirmek zorundadır. 

� ÜCRETLER (15 Şubat 2010 tarihine kadar geçerlidir) 
o 2010 Yılı Mühendis Aidatı: 72,00TL 
o 2010 Yılı Büro Tescil Vize/Yenileme Ücreti: 60,00TL – Mühendis Değişikliğinden Dolayı Yenileme: 130,00TL 
o 2010 Yılı Mühendis Mühendis Yetki/Uzmanlık Belge Vize: 15,00TL – Yenileme: 15,00TL 


