SMMH TESCĠL BELGESĠ MÜHENDĠS DEĞĠġĠKLĠĞĠ
ĠġLEMLERĠNDE GEREKLĠ EVRAKLAR
1-FĠRMA L.T.D. - A.ġ. – ġAHIS - ĠSE ĠSTENEN BELGELER
MÜHENDĠS ÜCRETLĠ ÇALIġIYOR ĠSE (EMEKLĠ VEYA ÇALIġAN)
Tescil baĢvuru formu (Önlü arkalı döküm alınıp doldurularak, mühendisin ve firmanın telefonları, mühendis
imzası ve firma kaĢesi mutlaka olmalıdır.)
2. Vergi levhası (muhasebeci onaylı), yoklama fiĢi veya vergi dairesinden mükellefiyet durumunu gösterir yazı
3. Mühendis Uzmanlık/Yetki Belge, aslı (SMMH büro tescil belgesindeki Faaliyet alanlarıyla ilgili var olan tüm yetki
belgeleri)
4. 2 adet fotoğraf (fotokopi olmamalıdır)
5. Mühendisin SGK iĢe giriĢ bildirgesi (mühendis baĢvuru tarihinden önce den Firmada çalıĢıyor ise son (2) aya ait
SGK bildirimi)
6. Mühendisin imza sirküsü
7. Hizmet sözleĢmesi (Noter onayı aranmaz, iĢveren ile mühendis arasında imzalanır.)
8. Taahhütname (üst boĢluk alanına firma ünvanı ve adresinin yazılması, alt kısımda ise firmanın kaĢesi ve yetkilisinin
imzasının olması gerekmektedir.)
9. Mühendisin kendi SGK hizmet dökümü (mühendis emekli ise bu belge SGK rüzgârlıdan, Mühendis emekli değil ise
e- devlet Ģifresi veya herhangi bir SGK kurumundan alınmalıdır.)
10. ĠĢten ayrılan mühendisin Oda makamına yazılı istifa dilekçesi
11. ĠĢten ayrılan mühendise ait SMMH büro tescil belge aslı (bu belge kayıp ise firma yetkilisi tarafından oda
makamına yazılı onaylı kayıp dilekçesi)
12. ĠĢten ayrılan mühendisin SMMH tescil vize veya baĢvuru tarihinden ayrılıĢa kadar olan aylık SGK hizmet listesi (30
gün üzerinden odanın belirlediği asgari ücretten az olmamak kaydı ile prim ödenmesi gerekmektedir.)
1.

NOT: 1. Uzmanlık ve yetki belgelerinde vize yeri dolmuĢ veya kayıp belgesi olan üyelerimiz her
belge için 2 adet fotoğraf (fotokopi olmamalıdır) ve oda makamına yazılı belge yenileme dilekçesi
getirmeleri gerekmektedir. (gözetim kriterleri puanları tam olmalı)
2. Tescil belgesi mühendis değiĢikliği baĢvurusu sırasında, yeni iĢe baĢlayacak olan mühendisin
baĢka bir yerde çalıĢması durumunda, bu belgelere ek olarak firmalara ait SGK iĢten ayrılıĢ bildirgesi.
Ve oda makamına yazılı taahhütname (mühendis yapı denetim Ģirketinde çalıĢıyor ise noter onaylı
istifaname dilekçesi)

