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04.11.2020 
 
Değerli Üyelerimiz ve Stajyerlerimiz, 
  
 Tüm Dünyayı etkisi altına alan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak 
sınıflandırılan COVID-19 virüsü nedeniyle Uygulanan Olağanüstü tedbirler gereği; üyelerimizin 
işlemlerini güvenle sürdürebilmesi adına bir kısmı öteden beri uygulanmakta olan işlemler aşağıdaki 
şekilde yürütülecektir.  09 Kasım 2020 tarihinden başlamak üzere, çalışma saatlerimiz, 09.00-17.00 
olarak düzenlenmiştir. Başka bir değişiklik olması halinde web sitemizde bilgilendirme yapılacaktır. 
 
Stajyerlerimiz evrak teslimi vb. için randevu sistemi ile alınmaya devam etmektedirler.  
 
 
 
 

 e-Hizmetler 
 

ÜYELERİMİZİN Online Başvuru ve Hizmetlerimiz ile ilgili Bilgiler 
 

1. Yeni Büro Açılışları 

Üyelerimiz; web sitesinde aşağıda belirtilen linkteki evrakları tarayıp çalışanlar listesine kayıtlarını 

yaptırabilirler. 

https://www.ismmmo.org.tr/Uye/Buro-Kayit-Islemleri 

- Çalışanlar Listesine Kayıt Formu 

- Vergi Dairesi müracaat formu 

- SGK detaylı hizmet dökümü (e-devlet şifresi ile alınacaktır ) evrakları 

tarayarak uye@ismmmo.org.tr adresine göndermesi yeterlidir. 

 

 

2. Kaşe Başvuruları (daha önce kaşe başvurusu olmayanlar için) 

Üyelerimiz; web sitesinde aşağıda belirtilen linkteki evrakları tarayıp çalışanlar listesine kayıtlarını 

yaptırabilirler. 

https://www.ismmmo.org.tr/Uye/Buro-Kayit-Islemleri--6947 

- Kaşe talep formu 

- Banka Dekontu 

Kaşe bedeli 360.- TL olup, İş Bankası Küçükevler Şb.723472 banka hesaplarına kaşe ücreti yatırılıp 

talep formu ve dekontun uye@ismmmo.org.tr adresine göndermesi yeterlidir. 
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3. Adres Değişikliği 
 

Büro Adres Değişikliği 

Üyelerimiz; web sitesinde aşağıda belirtilen linkteki evrakları tarayıp çalışanlar listesine 

kayıtlarını yaptırabilirler. 

https://www.ismmmo.org.tr/Uye/BuroAdres-Degisikligi--6961 

Büro Adres Değişikliği Formu 

- Vergi Dairesi e-Yoklama (GİB web sitesinden alınabilir.) 

- 1 adet fotoğraf 
 

Şirket Adres Değişikliği 

https://www.ismmmo.org.tr/Uye/Ortaklik-Sirket-Kayitlari--6949 

Büro Adres Değişikliği Formu 

Adres değişikliğini gösterir ticaret sicil gazetesi 

Vergi Dairesi e-Yoklama (GİB web sitesinden alınabilir) 

 

4. Büro Kapanış İşlemleri 

Dilekçe ekinde Vergi Dairesi kapanış bildirim formu (zorunlu) ile başvuru yapılması 

gerekmektedir. uye@ismmmo.org.tr adresine evrakları tarayıp gönderebilirsiniz. 

 

5. Faaliyet Belgesi veya Oda Sicil Belgesi 

Üyelerimizin faaliyet belgesi, oda sicil belgesi taleplerini, web sitemiz İNTERNET ŞUBESİ, 

https://e-sube.ismmmo.org.tr/login/login/3 işlemlerinden talep etmeleri halinde e-imzalı olarak 

alabileceklerdir. (Bir sınırlama söz konusu değildir) 

 

6-Çeşitli Evrak Talebi 

Üyelerimizin bazı kurumlara verilmek üzere istedikleri yazıları uye@ismmmo.org.tr adresine 

göndermeleri halinde, ilgili yazılar taranıp e-posta adreslerine gönderilecektir. 

 

7-Bağımlı Çalışan Üyelerimiz İş Ve Ev Adresi Değişiklikleri 

Bağımlı çalışan üyelerimiz işyeri adres değişikliklerini web sitemiz internet şubesinden yapabilirler. 
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8-Ruhsatların Teslimi; 

 

 Ruhsat başvurusu yapan üyelerimizin ruhsatları TÜRMOB Başkanlığı’ndan geldiğinde sisteme 

eklenmektedir. Ancak pandemi nedeniyle uzunca bir süre daha ruhsat törenlerinin yapılmasının 

mümkün olmadığı görülmektedir. Gelen ruhsatlar Odamızda muhafaza edilmekte olup, isteyen 

üyelerimizden ruhsatını acil almak isteyenler Odamıza bizzat gelip veya talimat dilekçesi ise 

ruhsatlarını alabilmektedirler. Ruhsatını hemen almak isteyen üyelerimiz istedikleri zaman Oda’dan 

alabilirler. Ruhsat fotokopisini mail olarak almak isteyen üyelerimiz ise uye@ismmmo.org.tr adresine 

mail göndererek talepte bulunabilirler. 

 

 

Stajyerlerimiz varsa sorularını staj@ismmmo.org.tr adresine gönderebilirler. 

 
  
Bilgi edinilmesini rica eder, sağlıklı günler dileriz.  
 
Saygılarımızla. 
 
İstanbul SMMM Odası 
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