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YÖNETMELİK 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından: 

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ 

ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 

UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM 

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî 

Denetim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (7) numaralı alt bendi ile aynı maddenin 

ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

“7) Radyasyon görevlilerinin kişisel doz takibi ile risk değerlendirmelerini yapmak ve doz raporu 

düzenlemek.” 

“(2) Birinci fıkrayla belirlenen ihtisas konularından, birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (l) bendinin (1) ve (3) 

numaralı alt bentlerinde belirtilen hizmetleri FM ile NEM birlikte veya ayrı; (ç) ve (d), bentlerinde belirtilen hizmetleri 

FM, NEM ve ilgili diğer mühendisler birlikte veya ayrı; (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde belirtilen 

hizmetleri FM ve diğer ilgili mühendisler birlikte veya ayrı, (l) bendinin 2 numaralı alt bendi ile (m) bendinde 

belirtilen hizmetleri FM ve ilgili diğer mühendisler birlikte yapabilirler.” 

“l) Yapay optik radyasyonu yayan cihazlar; 

1) Yapay optik radyasyon üreten ve yayan araçlar ile lazer cihazlarının tasarımı, projelendirilmesi, yapılması, 

kullanılması ve bu cihazların yaydığı radyasyondan korunmaya yönelik eğitimlerin verilmesi. 

2) Tıbbi uygulamalarda kullanılan lazer cihazlarının elektro mekanik tasarımlanması, projelendirilmesi, 

yapılması ve kullanılması. 

3) Yapay optik radyasyonun sebep olduğu fiziksel etkenlerden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırmaya 

yönelik çalışmaların yapılması. 

m) Fotovoltaik sistemler; 

1) Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üreten fotovoltaik hücrelerin, modüllerin, panellerin, güneş ışığını 

odaklayan optik malzemelerin, aygıtların ve sistemlerin tasarlanması, projelendirilmesi, üretimi ve 

karakterizasyonunun yapılması. 

2) Fotovoltaik güneş enerjisine dayalı enerji üretim sistemlerinin tasarımı, kurulumu, işletilmesi, bakım-

onarım faaliyetlerinin yapımı ve farklı sistemlere uyarlanması. 

3) Güneş ışınımlarının parametrelerinin; dalga boyu, birim alan üzerindeki anlık güç ve toplam enerjisinin 

ölçülmesi ve belirlenmesi.” 

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu yürütür. 
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