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smm.org.tr İNTERNET SİTESİ 
YAYINA HAZIRLANIYOR

Serbest Mühendis Müşavir (SMM) olarak çalışan EMO üyelerinin şirket, adres ve iletişim 
bilgileri ile sundukları hizmetlere dair bilgilerin güncel ve kolay erişilebilir şekilde İnternet 
ortamında yayınlanması amacıyla hazırlanan İnternet sitesi, önümüzdeki günlerde www.smm.
org.tr adresi üzerinden yayına başlayacaktır. 
Hazırlanmakta olan web sitesinin yayına girmesiyle, daha önceleri EMO web sitesinde yayım-
lanan SMM hizmetlerine dair bilgiler, bu hizmetleri arayanların daha kolay ulaşabilecekleri 
bir yapıda erişime açılmış olacaktır. SMM hizmetlerine erişmek isteyen İnternet kullanıcıları, 
site üzerinden isim, şirket ve/veya şehir bilgilerine göre arama yaparak aradıkları hizmetlere 
ve SMM üyelerimize daha kolay ulaşabilecektir. 
İnternet sitesi, Odamız tarafından üyelerimizin kullanımına açılmış olan EMOPortal sosyal 
ağ uygulaması ile de uyumlu çalışacaktır. Bu sayede SMM üyelerimiz; şirket, ürün ve hizmet 
bilgilerini EMOPortal uygulaması aracılığıyla güncelleyerek, sundukları ürün ve hizmetlere 
dair daha güncel bilgilerin www.smm.org.tr adresindeki İnternet sitesinde yer almasını 
sağlayabileceklerdir.

E-İmzalı Üye Kimlik Kartları
Önceki dönem başlamış olan e-imzalı üye kimlik kartlarının dağıtılması devam etmektedir. 
SMM üyelerimizin tamamı, SMM olmayan üyelerimizden ise e-imzalı kimlik kartı edinme 
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talebinde bulunanlar; e-imzalı kimlik kartlarını edinmişlerdir. Çalışmanın başladığı günden 
bugüne kadar toplam 2 bin 491 üyemiz e-imzalı Oda kimlik kartı edinmiştir. E-imzalı kimlik 
kartlarının edinilmesi, kullanımı ve yenilenmesi konularında Bilgi İşlem Birimimiz destek 
sağlamaktadır.
E-imza sayesinde üyelerimiz aşağıdaki süreçleri gerçekleştirilebilecektir: 

- E-devlet uygulamalarında (turkiye.gov.tr)
- E-imzanın zorunlu tutulduğu kamu projelerinde (UYAP, Sanayi Bakanlığı, EKAP...)
- MERSİS Projesi kapsamında ticari sicil işlemlerinde
- Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde
- Çalışan hizmet sözleşmelerinde ve diğer tüm sözleşmelerde
- Banka talimatlarının gönderilmesinde
- Performans, izin, fazla mesai ve masraf onay formlarında
- Genel Kurul, Ortaklar Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarının imzalanmasında
-Bayi ağı iletişiminde sipariş sürecinde
-Elektronik arşivin e-imzalanmasında
-Islak imza gerektiren tüm uygulamalarda
-Oda tarafından sunulan elektronik hizmetlerde 

E-imza ile ilgili bilgilere üyelerimiz http://e-imza.emomerkez.net/ adresinden ulaşabilmek-
tedirler.


