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1.0. Amaç ve Kapsam 

Talimatın amacı, PBK tarafından verilen belgelerin belge sahipleri tarafından yanlış 

kullanılmasının engellenmesidir. PBK tarafından verilen bütün belgeleri kapsar.  

2.0. Tanımlar  

-- 

3.0. Uygulama 

3.1. Mühendis Yetki Belgeleri 

 Belge sahibi, PBK’dan mühendis yetki belgesini aldıktan sonra geçerlilik süresi boyunca 

belge kullanım sözleşmesindeki şartlara uymak zorundadır. Belgenin mülkiyeti PBK’ya 

aittir. Talep edildiğinde iadesi zorunludur. 

 Belgenin geçerliliği için belge sahibinin belgeyi gözetim denetimi sonrasında 

vizelettirmesi gerekmektedir. Vizelenmeyen belgenin o yıl için geçerliliği yoktur. 

 Belge, oranlar sabit kalmak şartıyla küçültülüp, büyültülebilir. Ancak belge üzerindeki 

ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır.  

 Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla 

çoğaltılabilir. 

3.2. Kaynakçı Belgeleri 

 Kaynakçı belgeleri belge sahibinin talebi durumunda PBK tarafından küçültülüp 

onaylanarak yaka kartı şeklinde düzenlenebilir. Bu işlem belge sahibi tarafından 

yapılamaz. 

3.3. Ortak Hükümler 

 Belge, belge sahibi tarafından belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu 

gösterecek şekilde kullanılabilir. Yanıltıcı şekilde, belgelendirme kapsamı dışında belge 

sahibinin yeterli olduğunu gösterecek şekilde kullanılamaz. Belge sahibi belge ile ilgili 

yanlış beyanlarda bulunamaz. 

 Belge sahibi belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.  

 Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma, anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. olursa bu 

durumlarda belgenin kullanımına son verilmeli ve belgenin yenilenmesi için PBK Merkeze 

eski belge ile birlikte başvuruda bulunulmalıdır. 

 Belgenin askıya alınması ya da iptali durumunda belge kullanımı son bulacaktır. Belge, 

belge sahibi tarafından on beş (15) gün içerisinde PBK merkezine veya sınav 

merkezlerine teslim edilmelidir. 

 Belge sahibi, belgesini kaybetmesi durumunda, yayınlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile 

PBK’ya bildirmelidir. 

 Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap 

vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir. 

 Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla 

kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, 

çoğaltılamaz, yayınlanamaz. 

4.0. İlgili Doküman 

PBK.F.12-7 Belge Kullanım Sözleşmesi 

PBK.F.17-17 Kaynakçı Belgesi Kullanım Sözleşmesi 


