SORUMLU MÜDÜRLÜK EVRAKLARINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
SMM sahibi veya ortağı olarak görev yapan sorumlu müdürler için
1.

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Başvuru Formu (EK-1)

2.

LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası veya LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitim Sertifikası fotokopisi

3.

İstasyon ile sorumlu müdür arasında yapılan ve örneği EK-2’de gönderilen sözleşme

4.

2 adet fotoğraf (gerekli ise)

5.

2017 yılı için 75,00 TL belge ücreti

6.

Oda üyesi olanlar için Oda kimlik belgesi ve ödenti borcu olmadığına dair belge fotokopisi

7.

Oda üyesi olmayanlar için Ön lisans ve/veya Lisans Diploma veya denklik Belgesi ile Yüksek Lisans Belge
aslı ile birlikte onaylı fotokopisi

8.

Aşağıdaki maddelerden birinin yerine getirilmesi yeterlidir
 Sahibi/ortağı olduğu işyeri tarafından serbest meslek makbuzu/fatura kesilmesi veya SGK İşe Giriş
bildirgesi
 Emekli ise belirlenen asgari ücret üzerinden S.G.D.P. yatırılması ve dekontu,

9.

Kendi adına veya ortak olarak SMM Büro Tescil Belgesi olan ve SMM olarak çalışanlardan 1., 2., 3., 4., 5.
ve 6. maddede belirtilen belgelere ilave olarak bulunduğumuz yıl vizeli büro tescil belgesi fotokopisi,

10. Öncelikle her başvuruda ve sonrasında SGK primlerinin yatırılması gerekliliği ve sorumlu müdürün bu
sürecin takibinden doğrudan sorumlu olduğu konusunda Sorumlu Müdürlerin bilgilendirilmelidir.
11. Eğitim Sertifikasının geçerlilik süresi anılan yönetmelik hükmü gereğince “Eğitim Düzenleme Yılı“
itibarı ile 5 yıldır. Eğitim tarihi itibarı ile 5 yılı dolan Belge sahipleri Çevre Mühendisleri Odası, Kimya
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası ve Petrol Mühendisleri Odası tarafından verilen“
LPG Dolum Tesisleri veya Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür” veya “LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür” eğitimlerine katılmak ve başarılı olmak durumundadır.
12. “Toplam iki yıl süreyle fiilen görevlerini ifa etmeyenlerin yeniden eğitim alması” zorunludur.
13. Kendi adına veya ortak olarak SMM Büro Tescil Belgesi olan ve SMM olarak çalışan üyelerimizin de
gerekli koşulları sağlamak şartıyla en fazla bir (1) Dolum Tesisi veya üç (3) Otogaz İstasyonuyla sözleşme
yapabilmeleri hususuna dikkat edilmelidir.
14. Sözleşmelerde Dolum Tesisi veya Otogaz istasyonunun adres beyanına, TMMOB tarafından belirlenen brüt
ücretlere uygunluğuna bakılacak olup, sözleşme süresi dolanların yada yeni yapılacak sözleşmeler için EK2’de gönderilen örnek sözleşme kullanılabilir.
15. Odamıza sunulan sözleşmelerde noter tasdiki ve damga vergisi makbuzu aranıp aranmaması hususu
başvuru sahibinin takdirine bağlıdır.
16. Otogaz İstasyonuna ait “EPDK LPG Otogaz Bayilik Lisansı” Fotokopisi
17. Yeni açılan firmalar için “EPDK LPG Dolum Tesisi/Otogaz İstasyonu Lisansı” alındıktan sonra en geç bir
ay içinde teslim edileceğine dair taahhütname (EK-16)

