
Sayfa 1 / 2  

 

PBK Doğalgaz ve/veya Endüstriyel Doğalgaz belge yenileme vizeleme işlemlerinde en az 70 puan alınması 

gerekmektedir.  Puanlı etkinlikelere katılmamış olan belge sahipleri ise bu konuda çalıştıklarını 

belgelemeleri gerekmektedir. 
 
 

 

SIRA 
YAPILAN FAALİYET  

PUANI 
Mesleki Etkinlikler 

 
1 

PBK tarafından belirlenen 1.Grup Etkinliklerde 

(Kongre, Sempozyum ve Konferanslarda) 
Bildiri yayımlanması / Panelist olma (her bir etkinlik) 

 
40 Puan * 

 
2 

PBK tarafından belirlenen 1.Grup Etkinliklere 

(Kongre, Sempozyum ve Konferanslara) katılım (her bir etkinlik) 

 
30 Puan 

 
3 

BPK tarafından belirlenen 2.Grup Etkinliklerde 

(Kongre, Sempozyum ve Konferanslarda) 
Bildiri yayımlanması / Panelist olma (her bir etkinlik) 

 
20 Puan * 

 
4 

PBK tarafından belirlenen 2.Grup Etkinliklere 

(Kongre, Sempozyum ve Konferanslara) katılım (her bir etkinlik) 

 
10 Puan 

 
5 

Şube etkinlik alanında belirlenen, ilgili alandaki Seminer, Eğitim veya 

Söyleşilerini sunan (her bir etkinlik) (3.Grup Etkinlikler) 

 
30 Puan * 

 
6 

Şube etkinlik alanında belirlenen, ilgili alandaki Seminer, Eğitim veya 

Söyleşilere katılım (her bir etkinlik) (3.Grup Etkinlikler) ** 

 
20 Puan 

7 Oda Periyodiklerinde Makale Yayımlanması (her bir makale) 40 Puan 

8 
PBK tarafından listelenen Ulusal, Hakemli Periyodikler ile Sektör Derneklerinin 

Periyodiklerinde Makale Yayımlanması (her bir makale) 
10 Puan 

 

9 
İlgili Alanda Kitap Yayınlanması 
(Hakem incelemesi sonucunda) 

 

40 Puan 

 

10 

 

İlgili alandaki Oda/Şube Uzmanlık Komisyon ve Kurullarında görev alma 

 

10 Puan 

 

 

 

* Aynı isimli ve içerikteki sunumlardan bir kez puan alınabilir. 

 

** PBK Merkezine bildirilmesi şartı ile yerel bazda yapılan TMMOB ve bağlı Odaları ile Odaların Şubeleri, 
Üniversiteler ve Sektör Dernekleri’nin konuyla ilgili etkinlikleri bu grupta kabul edilecektir. Bu  

gruptaki etkinlikler ücretsiz olacaktır. Ücretli etkinliklere puan verilebilmesi için üyenin yazılı talebi 

alınması gerekmekte olup, PBK Yöneticisi (gerektiğinde PBK) tarafından etkinlikle ilgili inceleme 
sonucuna göre karar verilecektir.
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Aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteren belge sahipleri ilgili alandaki yetki belgeleri için faaliyet gösterdikleri 

yıl ve bir sonraki yıl için gözetim şartlarını sağlamış sayılır, gözetim için ayrıca etkinlik puanı almaları 
gerekmez. 

 

Yetkilendirme 

Alanları 

YAPILAN FAALİYET 

Mesleki Uygulamalar 

 

 
 

 
 

Mekanik Tesisat 

ve 
Dar kapsamlı 
alanlar 

 Mekanik Tesisat alanlarında (dar kapsamlı alanlar dâhil) Serbest 

Mühendis ve Müşavirlik (SMM) Büro Tescil Belgesi sahibi olan firmalarda 
çalışanlar 

 4708 sayılı yapı denetimi kanunun kapsamında faaliyet yürüten yapı 

denetim firmalarında çalışanlar 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında dar kapsamlı alanlar dâhil mekanik tesisat projelerinin 
tasarımı, uygulaması ve kontrolörlüğünde çalışanlar 

 Dar kapsamlı alanlar dâhil Mekanik Tesisat hizmetleri konularında 

faaliyet yürüten (yüklenici, taşeron vb.) firmalarda çalışanlar 

 Alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller vb. büyük yapılarda Mekanik 

Tesisat hizmetleri alanında çalışanlar 

 İlgili alanda Üniversite öğretim görevliliği, MİEM eğiticiliği, Periyodik 
yayın hakemliği, yayın kurulu üyeliği 

 


