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[     ]SMM BELGESİ

2009 YILI SMM - BT BELGELERİNİN 
YENİLENMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

SMM-BT Hizmet belgelerini yenilemek üzere 
2009 yılı için Odamızca istenen belgeler ve 
SMM-BT belge ücretleri aşağıdadır. 

Mevcut belgelerin geçerliliği 31.12.2008 
tarihinde sona ermektedir. 2008 tarihli 
SMM-BT belgeleri 01.01.2009 – 29.02.2009 
tarihleri arasında yenilenebilir, bu tarihten 
sonra yapılacak yenilemelerde ilk çıkartma 
ücreti alınacaktır. 2008 tarihli belgeler 
ile 01.01.2009 tarihinden itibaren onay 
yapılmayacaktır.

İlgili kurumlar 01.01.2009 tarihinden 
itibaren 2008 yılında çıkarılmış olan 
SMM-BT belgelerini baz alarak işlem 
yapmamaktadırlar. SMM-BT belgesi 
yerine geçebilecek herhangi bir belge 
verilmeyeceğinden dolayı yenileme 
işlemlerinin en kısa sürede yapılmasını rica 
eder, yeni yılınızı kutlar çalışmalarınızda 
başarılar dileriz . 

SMM-BT ve SMMHB-BTB ücretleri

2009 Yılı Aidatı : 90  YTL   BTB Yeni Kayıt  : 400 YTL
SMM Yeni Kayıt : 250 YTL  BTB Yenileme  : 220 YTL
BT Yeni Kayıt : 250 YTL  SMMHB (her belge için)  : 400 YTL
SMM Yenileme :125 YTL
BT Yenileme : 80 YTL

SMM-BT (Yenileme) İÇİN İSTENEN BELGELER

1-  1 adet renkli vesikalık fotoğraf (yasada yer alan kimlik 
genelgesine uygun ve son 6 ay içinde çekilmiş).
2-   Kendi adına çalışanlardan Bağkur, ortak çalışanlardan Bağkur 
veya SSK prim bildirgesi, ücretli çalışanlardan (Mühendislik 
Bürosu ise sahibinin Elektrik Mühendisi olması gerekiyor) 4 
aylık Muhtasar Beyannamesi ve tahakkuk fi şleri, 4 aylık SSK 
prim bildirgesi, 4 aylık maaş bordrosu (imzalı ve kaşeli), işe yeni 
başlayanlardan işe giriş belgesi, emeklilerden emekli cüzdanı 
fotokopisi, işverenle yapılmış noter onaylı ücret sözleşmesi (EMO 
tarafından örnek sözleşmeye uygun).
3-   Matbu Taahhütname.
4-   Vergi levhası fotokopisi, tescilli büronun bağlı bulunduğu 
vergi dairesinden alacağı ve içinde bulunan yıla ait mühendislik 
hizmetlerinden dolayı vergi mükellefi yetinin devam ettiğini 
belirten yazının aslı veya noter onaylı defter veya son dönem 
vergisini yatırdığını belirten vergi dairesi makbuzu.
5-  Belgelerde herhangi bir değişiklik olmadığına dair dilekçe. 
(Adres, Unvan, Hisse değişikliği v.b. Eğer belgelerde herhangi bir 
değişiklik varsa yeni belgeler istenecektir).
6-  2008 yılına ait SMM-BT belgelerinin iadesi.

Yıldız Enerji Evi Kuruldu

Fosil enerji kaynaklarının sürekli azalması ve kullanımı 
sonucu meydana getirdiği  çevresel problemler 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik 
olan ilgiyi artırdı. Yıldız Teknik Üniversitesi, ‘Temiz Enerji 
ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı’ 
konusunda yapılan çalışmalara deneysel bir katkıda 
bulunmak amacı ile Yıldız Enerji Evi’ni Davutpaşa 
Yerleşkesi’nde kurdu. 

Enerji tüketiminin % 23’ünü, konut sektöründe yüksek 
bedeller ödeyerek kullanan ülkemizde bu soruna yapılan 
çözüm önerilerine katkıda bulunmanın ve yeni öneriler 
sunmanın büyük heyecanını taşıyan proje ekibi, Prof. 
Dr. Olcay Kıncay başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Zafer Utlu, 
Kimya Y. Müh. Haluk Ağustos, Arş. Gör. Uğur Akbulut 

ve Arş. Gör. Özgen Açıkgöz’den oluşuyor. Çalışmaların 
yoğunluğu ve çeşitliliği nedeni ile Yrd. Doç. Dr. Zehra 
Yumurtacı, Yrd. Doç. Dr. Seyfullah Keyf ve Yrd. Doç. Dr. Nur 
Dönmeztürk Bekiroğlu da Kasım 2008’de, proje ekibine 
katıldı. 

Ekip tarafından yapılan çalışmalar Enerji, Makina, Kimya 
ve Elektrik mühendisliği alanlarını ilgilendiren multi 
disipliner yaklaşımlarla gerçekleştiriliyor. Ekip başkanı 
Prof. Dr. Olcay Kıncay, projenin amacını ve öyküsünü şöyle 
ifade ediyor: “Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr 
enerjisi (RE), güneş enerjisi (GE), dikey tip toprak kaynaklı 
ısı pompası (DTKIP) ve gizli ısı depolama sistemi (GID) ile 
bölgede yaygın olarak kullanılan konvansiyonel enerji 
kaynağı birlikte düşünülmüş, ayrıca Kız Öğrenci Yurdu’nun 
salonu ile Yıldız Enerji Evi’nin ısı yalıtım değerleri 
göz önüne alınarak yalıtım etkisi proje kapsamında 
değerlendirmeye alınmıştır. 


