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TMMOB- FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU 

 

Taslağın Geneli Üzerindeki  

Görüşler, Değerlendirmeler ve Teklifler 

1. Yönetmelikteki bazı tanımlara yer verilmemiş olması nedeniyle, ilgili kılavuza Yönetmelik içerisinde 

atıfta bulunulması gerekmektedir.  
2. Yönetmelikte kişinin ve çevrenin radyasyondan korunmasına yönelik düzenleme yapılmadığı tespit 

edildiğinden, bu konuda bir eksiklik oluşmaması açısından kişinin ve çevrenin radyasyondan korunmasına 

yönelik ayrıca bir düzenleme yapılması gerektiği değerlendirilmiştir. 
3. Bu Yönetmeliğin yayımlanması ile beraber yürürlükten kaldırılan, özel konulara veya radyasyon 

uygulamasına yönelik düzenleme getiren Yönetmeliklerin, bu Yönetmelik Taslağı’nda yeterince 

kapsanmadığı ve bu nedenle geçerliliğinin devam etmesinin gerekli olduğu anlaşıldığından, aşağıda 

belirtilen Yönetmeliklerin yürürlükten kaldırılmaması gerekmektedir. Bunların, bu Yönetmelik Taslağı 
ile uyum içerisinde kullanılabileceği düşünülmektedir: 

a) 21/7/1994 tarihli ve 21997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tıpta Tedavi Amacıyla Kullanılan 

İyonlaştırıcı Radyasyon Kaynaklarını İçeren Tesislere Lisans Verme Yönetmeliği”.  

Söz konusu Yönetmelik, radyoterapi uygulamalarına ve radyoterapide kullanılan cihazlara 

yönelik, teknik bir yönetmeliktir. Gerek uygulamadaki radyasyon güvenliğine ve radyasyondan 

korunmaya ilişkin özel hükümler, gerekse hasta ve çalışan dozları açısından çok önemli olan 

radyoterapi cihazlarının kalite uygunluk testlerine yönelik düzenlemeler içermektedir. Bu 

anlamada bu Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmasının, boşluklar yaratacağı ve RG Yönetmelik 

Taslağında yer verilemediğinden bazı konuların düzenlenmeden kalacağı anlaşılmaktadır. 
b) 8/7/2005 tarihli ve 25869 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Endüstriyel Radyografide 

Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği” 

Bu Yönetmelik, yüksek aktiviteli kaynakların kullanıldığı, son derece riskli ve yüksek doz alma 

olasılığı bulunan endüstriyel radyografi alanında önemli düzenlemeler getirmektedir. Ayrıca ekinde 

faydalı teknik kılavuzlar içermektedir. Söz konusu yönetmeliğin yürürlükten kaldırılmamasının 

daha faydalı olacağı düşünülmektedir.  

4.      Bundan sonra uygulamaya özgü adrese dayalı olarak lisans verileceğinden dolayı, burada 

görevlendirilecek olan radyasyondan korunma sorumluları, 22 inci madde gereğince çok önemli 
sorumluluklar üstleneceklerdir. 

     FMO’ya kayıtlı halihazırda 1845 Fizik ve Nükleer Enerji Mühendisi bulunmaktadır. Üniversitelerin 

ilgili bölümlerinden her yıl ortalama olarak 120 kişi mezun olmaktadır.  
Odamızın Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “FMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri Büro 

Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde”  radyasyondan korunma alanı Odamız üyelerinin mesleki 

uzmanlık alanları içerisinde tanımlanmıştır. Pek çok Bakanlıklara ait mevzuatlarda meslek 

odalarına atıflar yapılmaktadır (29221, 30.12.2014,Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği M.6, YEGM, 

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, Madde , M.10, ÇŞB Çevre Görevlisi , Çevre Yönetim Birimi ve Çevre 

Danışmalık Firmaları Hakkında Yönetmelik, R.G. 21.11.2013/28828,Madde 11(1)a,c, ve bunlara benzer pek çok 

yönetmelik). 
     Buna göre Odamız tarafından, bu kadar önemli bir “radyasyondan korunma sorumlusu” görevine, 

1 inci ve 2 inci grup uygulamalar için, mutlaka Fizik Mühendisi veya Nükleer Enerji Mühendisi olmak 

meslek şartlarının getirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.  

     RKS’ye meslek şartı konularak Fizik Mühendisi veya Nükleer Enerji Mühendisi olmasının 

sağlanmasının, radyasyon tesislerinde, radyasyon uygulamalarında ve radyasyon faaliyetlerinde, 

TAEK’in getirdiği düzenlemelerin uygulanmasının sağlanması ve yaptığı denetimlerde daha verimli 
düzeltici işlemlerin gerçekleşmesinin sağlanması açısından da faydalı olacağı değerlendirilmiştir.  

 

 

 



2 
 

Taslak Maddesi Görüş ve Değerlendirme Teklif 

1-Madde 1: Amaç 

“Bu Yönetmeliğin amacı; 

radyasyon tesislerinin 

işletilmesinde, radyasyon 

uygulamalarının ve 

radyasyon faaliyetlerinin 

yürütülmesinde, radyasyon 

güvenliğini sağlamak üzere, 

görev ve sorumluluklar ile 

yetkilendirme esaslarını 

belirlemektir.” 

  

  

Yanda yer alan şekilde 

değiştirilmesi teklif edilmektedir. 

Bu Yönetmeliğin amacı; 

radyasyon tesislerinin 

işletilmesinde, radyasyon 

uygulamalarının ve 

radyasyon faaliyetlerinin 

yürütülmesinde, radyasyon 

güvenliğinin sağlanmasına 

ve radyasyon güvenliğinin 

sağlandığına dair yapılacak 

olan yetkilendirmeye ilişkin 

esasları belirlemektir. 

3-Madde 4’ün (1) 

fıkrasının a) bendi 

“Denetim: Yetkilendirilmek 

üzere Kuruma başvuran 

gerçek veya tüzel kişilerin 

veya yetkilendirilmiş 

kişilerin Kurum tarafından 

radyasyon güvenliği 

açısından incelenmesini”  

 Yanda yer alan şekilde 

değiştirilmesi teklif edilmektedir 

“Denetim: Yetkilendirilmek 

üzere Kuruma başvuran 

veya yetkilendirilmiş olan 

gerçek veya tüzel kişilerin 

Kurum tarafından 

radyasyon güvenliği 

açısından incelenmesini” 

Madde 4’ün (1) fıkrasının 

ff) bendi 

“ff) Radyasyondan korunma 

sorumlusu: Radyasyondan 

korunmada temel ilkelerin ve 

radyasyondan korunma 

programının uygulanması 

için, bu Yönetmeliğin 22 nci 

maddesinde belirtilen 

konularda sorumluluk almak 

üzere, yapılan işe göre 

Kurum tarafından nitelikleri 

belirlenen ve lisans sahibi 

tarafından görevlendirilen 

kişiyi,” 

Bundan sonra uygulamaya özgü 

adrese dayalı olarak lisans 

verileceğinden dolayı, burada 

görevlendirilecek olan 

radyasyondan korunma 

sorumluları, 22 inci madde 

gereğince çok önemli 

sorumluluklar üstleneceklerdir.  

Buna göre bu Yönetmelikte 

belirlenen RKS görevlerini 

üstlenebilecek Fizik veya Nükleer 

Enerji Mühendisi sayısının yeterli 

olacağı değerlendirilmiştir. 

“Radyasyondan Korunma 

Sorumlusu” tanımında 1 inci 

ve 2 inci grup uygulamalar 

için meslek şartının 

getirilmesi, bunun da Fizik 

Mühendisleri ile Nükleer 

Enerji Mühendislerini işaret 

edecek şekilde düzenlenmesi 

gerektiği değerlendirilmiştir. 

4-Madde 4’ün (1) fıkrasının 

g) bendi. 

“Düzenleyici Kontrol” 

Söz konusu “Düzenleyici Kontrol” 

ifadesi yerine yandaki ifadenin 

kullanılması önerilmektedir. 

“Düzenleme Kapsamı” 
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5- Madde 6’nın (1) 

fıkrasının a), b) ve c) 

bentleri. 

a) b) ve c) de yer alan ifadelerde 

yapılan tanımlara, daha anlaşılır 

ve açık olması açısından başlık 

eklenmesi önerilmektedir.  

a) Gerekçelendirme :Bir 

radyasyon kaynağı 

ancak….. 

b) Optimizasyon : 

Radyasyonla çalışanların ve 

halkın maruz…. 

c) Doz Sınırları: Tüm 

planlanmış ışınlamalardan 

maruz kalınacak…. 

6- Madde 6’nın (1) 

fıkrasının c) bendi. 

“Tüm planlanmış 

ışınlanmalardan maruz 

kalınacak radyasyon 

dozlarının bu Yönetmeliğin 

9, 10 ve 11 inci 

maddelerinde verilen doz 

sınırlarını aşmaması 

sağlanır.” 

İfadenin daha kesin ve açık bir 

anlam vermesi ve ayrıca bu 

cümlenin devamı ile uyum 

içerisinde olması açısından 

yandaki gibi değiştirilmesi 

önerilmektedir.  

“Tüm planlanmış 

ışınlanmalardan maruz 

kalınacak radyasyon 

dozları, bu Yönetmeliğin 9, 

10 ve 11 inci maddelerinde 

verilen doz sınırlarını 

aşamaz.” 

7- Madde 7’nin başlığı 

“Gerekçelendirme” 

Maddenin başlığının yandaki gibi 

değiştirilmesi önerilmektedir. 

“Gerekçelendirmenin 

Esasları” 

8- Madde 18 in (5) fıkrası 

“Lisans beş yıl süreyle 

geçerlidir. Lisans sahibinin 

gerekli koşulları sağlaması 

halinde lisans, Kurum 

tarafından vize edilir.” 

İfadenin yandaki gibi 

değiştirilmesi önerilmektedir. 

“Lisans beş yıl süreyle 

geçerlidir. Lisans sahibinin 

Kurum tarafından istenen 

gerekli koşulları sağlaması 

ve lisans koşullarının uygun 

olarak devam ettiğinin 

anlaşılması halinde lisans, 

Kurum tarafından vize 

edilir.” 

9- Madde 21’in (2) 

fıkrasının c) bendi. 

“Lisans sahibi veya alt 

işveren tarafından harici 

çalışanlara gerekli kişisel 

koruyucu ın temin edilmesi” 

Kelime eksikliği yazım hatası “Lisans sahibi veya alt 

işveren tarafından harici 

çalışanlara gerekli kişisel 

koruyucu donanımın temin 

edilmesi,” 

10- Madde 25 Radyasyon 

Alanlarının 

Sınıflandırılması 

Denetimli ve Gözetimli Alanların 

tanımına, ortam doz sınırlarının 

ilave edilmesi önerilmektedir. Bu 

şekilde, doz sınırları verilmeden 

yapılan tanım, kullanımda 

karışıklık yaratabilir. 

Söz konusu maddenin a) ve b) 

bentlerindeki ifadelerin yandaki 

gibi değiştirilmesi önerilmektedir. 

a) Radyasyonla çalışanların 

ardışık beş yılın ortalaması 

olan yıllık doz sınırlarının 

3/10’undan fazla radyasyon 

dozuna maruz kalma 

olasılığı bulunan, erişimin 

kontrole tabi olduğu ve 

kişisel dozların izlenmesini 

gerektiren alanlar, denetimli 

alan,  
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b) Radyasyonla çalışanların 

ardışık beş yılın ortalaması 

olan yıllık doz sınırlarının 

1/20’sinin aşılma olasılığı 

olup, 3/10’unun aşılması 

beklenmeyen, erişim 

kontrolü ve kişisel dozların 

izlenmesini gerektirmeyen 

ancak, ortamın radyasyon 

seviyesinin izlenmesini 

gerektiren alanlar, gözetimli 

alan şeklinde sınıflandırılır. 

11- Madde 26 Radyasyon 

Alanlarında Alınacak 

Önlemler 

Kontrollü erişim ifadesinin biraz 

daha açık yazılması ve yandaki 

ifadelerin dikkate alınması 

önerilmektedir. 

“Giriş ve çıkışlar, yazılı 

talimatlar dahilinde sadece 

yetki verilmiş olan kişiler ile 

sınırlandırılmıştır.” 

“Yetki tanımlanmamış olan 

personelin girişi halinde, 

RKS nin izin vermesi ve bu 

kişiye gerekli talimatların ve 

koruyucu donanımın 

verilmesi akabinde girişine 

izin verilir.” 

12- Madde 33’ün (1) fıkrası 

a) bendi 
“a) Hastaya hekimin yazılı 

isteği dışında tıbbi 

ışınlanmaya maruz 

bırakılamaz.” 

 

Yazım hatası, cümle düşüklüğü “a) Hasta, hekimin yazılı 

isteği dışında tıbbi 

ışınlanmaya maruz 

bırakılamaz.” 

13- Madde 2’nin (1) fıkrası 

Kapsam 

“(1) Bu Yönetmelik, 

radyasyon tesislerinde, 

radyasyon uygulamalarında 

ve radyasyon faaliyetlerinde 

radyasyondan korunma, 

radyasyon kaynaklarının 

güvenliği ve radyoaktif 

kaynakların emniyetine 

ilişkin hususları kapsar.” 

  

 Yönetmeliğin kapsamında, kişi ve 

çevrenin radyasyondan korunması 

değil de kaynakların güvenliği, 

emniyetini ile ilişkin hususlar 

düşünülmüştür. 

İfadelerin yandaki gibi 

düzenlenmesi önerilmektedir. 

“Kapsam  

MADDE 2 - (1) Bu 

Yönetmelik, radyasyon 

tesislerinde, radyasyon 

uygulamalarında ve 

radyasyon faaliyetlerinde 

kişilerin ve çevrenin 

radyasyondan korunması, 

radyasyon kaynaklarının 

güvenliği ve radyoaktif 

kaynakların emniyetine 

ilişkin hususları kapsar.” 

14- Madde 19’un (1) 

fıkrasının (a) bendi 

“a) Yer seçimi ve 

mekânların tasarımına 

ilişkin olarak lisans 

başvurusundan önce bina 

veya tesisin konumunu, 

radyasyon kaynağının 

Bu madde içerisinde, tesisin 

zırhlama özelliklerini gösteren 

plan ve projelerin kimin 

tarafından hazırlandığının 

mutlaka belirtilmesi gerektiği 

değerlendirilmiştir. Tüm 

projelerin onaya sunulmadan 

önce, yetkili kişiler tarafından 

“a) Yer seçimi ve 

mekânların tasarımına 

ilişkin olarak lisans 

başvurusundan önce bina 

veya tesisin konumunu, 

radyasyon kaynağının 

yerleşim durumunu, 

kaynağın bulunduğu alana 
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yerleşim durumunu, 

kaynağın bulunduğu alana 

bitişik alanların kullanım 

amaçları ile zırhlama 

özelliklerini gösteren plan 

ve projeler ile deşarj 

edilecek radyoaktif 

maddelerin cinsi, miktarı ve 

aktivitesi, radyasyona maruz 

kalması muhtemel kritik 

grupları, radyoaktif 

maddelerin kritik gruplara 

erişme yollarını, 

alınabilecek dozları ve 

etkilerini azaltmak üzere 

alınacak önlemleri içeren 

bir rapor hazırlanarak 

Kurumdan proje onayı 

alınır.” 

hesaplama ve çizimlerin yapılmış 

olması gerekmektedir.  

 

Zırhlama projesinin TAEK 

tarafından onaylanması işlemi, 

aslında projenin yeniden 

hesaplanması anlamına 

gelmektedir. Bu işlem aslında 

TAEK’in direkt görevleri 

arasında bulunmamaktadır. 

 

Zırhlama, Resmi Gazete’de 

yayımlanmış olan “FMO Serbest 

Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri 

Büro Tescil Ve Mesleki Denetim 

Yönetmeliğinde”, Odamz 

üyelerinin uzmanlık alanı olarak 

tanımlanmış olması nedeniyle,    

hazırlanan plan ve projelerin 

Fizik Mühendisleri Odası 

tarafından onaylanması gerektiği 

değerlendirilmektedir. Fizik 

Mühendisleri Odası tarafından 

onaylanan projelerin TAEK 

tarafından kabul edilmesi aynı 

zamanda TAEK’in de projelerin 

uygunluğunun değerlendirilmesi 

ve denetimi anlamında 

sorumluluk paylaşımı yapması ve 

ikincil bir denetim mekanizması 

kurması açısından faydalı olacağı 

değerlendirilmiştir.  

 

bitişik alanların kullanım 

amaçları ile zırhlama 

özelliklerini gösteren yerler 

ile ilgili olarak TMMOB 

Fizik Mühendisleri 

Odası’ndan alınmış  

SMM/serbest müşavir 

mühendislik belgelerine 

sahip  Fizik Mühendisi veya 

Nükleer Enerji Mühendisi 

tarafından çizilmiş, 

hesaplanmış ve onaylanmış 

plan ve projeler ile deşarj 

edilecek radyoaktif 

maddelerin cinsi, miktarı ve 

aktivitesi, radyasyona maruz 

kalması muhtemel kritik 

grupları, radyoaktif 

maddelerin kritik gruplara 

erişme yollarını, 

alınabilecek dozları ve 

etkilerini azaltmak üzere 

alınacak önlemleri içeren bir 

rapor hazırlanarak, 

Kurumdan proje onayı 

alınır.” 

15- Madde 19’un (1) 

fıkrasının c) bendi  

“1 inci grup radyasyon 

tesislerinin işletmeden 

çıkarılabilmesi veya 1 inci 

grup radyasyon 

uygulamalarının 

sonlandırılması için lisans 

sahibi tarafından belirli bir 

program çerçevesinde 

radyoaktif kaynakların 

satışına, devrine, radyoaktif 

atık tesisine gönderilmesine, 

ihraç edilmesine, tesisin 

sökümüne, radyoaktif 

bulaşmanın giderilmesine ve 

düzenleyici kontrolden 

1 inci grup uygulamalarda yer alan 

radyoterapi uygulamalarında 

brakiterapi gibi cihazlarda kaynak 

değişiminin sıkça yapılması 

durumunda, işletmeden her bir 

ihraç sonrasında işletmeden 

çıkarma onayı alınmasının 

uygulamada sorun yaratabileceği 

değerlendirilmiştir.  

 

Bu çerçevede işletmeye 

alma ve çıkarma 

işlemlerinin yeniden 

değerlendirilmesi yalnızca 1 

inci grup radyasyon 

tesislerini içerecek şekilde 

düzenlenmesi 

önerilmektedir. 
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çıkarılmasına ilişkin iş 

programı ve güvenlik 

önlemlerini içeren bir rapor 

hazırlanarak Kurumdan 

işletmeden çıkarma onayı 

alınır.” 

16- Madde 20’nin (1) 

fıkrasının ç) bendi  

“ç) Bir daha kullanılması 

düşünülmeyen ya da 

kullanım ömrü sona eren 

kapalı kaynakların ihraç 

edilmesi ya da radyoaktif 

atık tesisine gönderilmesi 

işlemine başlanmadan yeni 

radyoaktif kaynak ithaline 

izin verilmez.” 

Gönderilme işlemine 

başlanmasının, yeni kaynak ithali 

için yeterli olmaması gerektiği 

düşünülmektedir.  

Kaynak ihraç veya atık tesisine 

gönderdikten sonra yeni kaynağın 

alımı işleminin başlamasının daha 

uygun olacağı 

değerlendirilmektedir. 

“ç) Bir daha kullanılması 

düşünülmeyen ya da 

kullanım ömrü sona eren 

kapalı kaynakların ihraç 

edilmesi ya da radyoaktif 

atık tesisine gönderildiğinin 

belgelenmesi halinde yeni 

radyoaktif kaynak ithaline 

izin verilir.” 

17- Madde 32’nin (1) fıkrası 

“(1) Tıbbi ışınlanmalarda 

kullanılan radyasyon 

kaynaklarının ve 

donanımlarının taşıması 

gereken temel gereklilikler, 

kalite temini, piyasa gözetimi 

ve denetimi gibi hususlar 

Sağlık Bakanlığının ilgili 

düzenlemelerine tabidir.” 

Çok yüksek organ dozlarının 

olduğu tıbbi ışınlamalarda, 

kuruluşlarda kurulan cıhazların 

kurulum sonrası mutlaka kalite 

temininin sağlanmasının gerektiği 

ve cihazlar için kalite temininin 

yapıldığına dair belgenin lisans 

başvurusunda bulunmasının 

gerektiği değerlendirilmiştir.  

 

Aksi hallerde, daha sonra 

olabilecek eksiklik ve yanlış 

uygulamalarla hasta, çalışan ve 

çevrenin radyasyondan 

korunmasında telafisi olmayan 

sonuçlar doğuracaktır.  Bu 

durumda Kurum’un olabilecek bu 

sonuçlardan sorumlu olmadığını 

açıklamasının yeterli olmayacağı 

düşünülmektedir. 

Maddenin sunulan görüşe 

uygun olarak yeniden 

düzenlenmesi 

önerilmektedir.  

18- Madde 33’ün (1) 

fıkrasının ç) bendi  

“Tanı ve tedavi 

uygulamalarında hastanın 

planlanandan farklı 

radyasyon dozu alması 

durumunda, lisans sahibi 

tarafından hastanın durumu 

değerlendirilerek düzeltici 

tedavinin uygulanması 

sağlanır. Duruma ilişkin 

kayıtlar tutulur, benzer 

Bu ifadeden lisans sahibinin 

hastanın durumunu hangi 

kriterlere göre değerlendireceği 

anlaşılamamıştır.  

 

Lisans sahibi, hekim olamayacağı 

gibi, ilgili alanda uzman hekim de 

olmayabilir.  

Bu fıkranın yeniden 

değerlendirilerek, bu 

tereddüdü ortadan 

kaldıracak şekilde 

düzenlenmesi 

önerilmektedir. 
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durumların tekrarlanmaması 

için gerekli önlemler alınır.” 

19- Madde 33’ün (3) fıkrası 

“(3) Tanı veya tedavi 

amacıyla radyoaktif madde 

verilen hastalar, verilen 

radyoaktif maddenin 

özelliklerine ve aktivite 

miktarına bağlı olarak 

gerekirse özel olarak 

zırhlanmış ayrı bir odada 

bekletilir, uyulması gerekli 

hususlar sözlü ve yazılı 

talimatlar şeklinde imza 

karşılığı verilerek taburcu 

edilir.” 

Burada, tedavi gören hastanın 

hastanede ne kadar gözetim 

altında tutulacağı süre 

belirtilmemiş.  

Hastaya verilen 

radyofarmasotik’in aktivitesi, 

enerjisi ve yarı ömrüne göre bu 

sürenin önceden belirlenmesi 

gerekmektedir.  

Yanda önerilen maddenin dikkate 

alınarak düzenlenmesi 

önerilmektedir.  

“(3)  Tanı veya tedavi 

amacıyla radyoaktif madde 

verilen hastalar, verilen 

radyoaktif maddenin 

özelliklerine ve aktivite 

miktarına bağlı olarak 

gerekirse özel olarak 

zırhlanmış ayrı bir odada 

tutulur. Verilen radyoaktif 

maddenin doz hızının 

hastanın ……… ve …. m. 

uzağında ………. 

düşünceye kadar bekletilir, 

uyulması gerekli hususlar 

sözlü ve yazılı talimatlar 

şeklinde imza karşılığı 

verilerek taburcu edilir. Bu 

hususlar Kurum tarafından 

usul ve esaslar ile 

düzenlenir.” 

20- Madde 39’un (4) fıkrası 

“(4) Kurum gerekli gördüğü 

takdirde lisans sahibinden 

doğrulama veya ilave çevre 

ölçümleri yapılmasını 

isteyebilir.” 

Burada deşarjla ilgili tüm 

uygulama ve işlemler lisans 

sahibine verilmiş. 

 

Bu fıkrada bahse konu olan ilave 

çevre ölçümleri için kurumun 

kendisi veya talep edeceği bir 

kuruma yaptırılabilir. 

 

Yanda önerilen maddenin dikkate 

alınarak düzenlenmesi 

önerilmektedir. 

“(4) Kurum gerekli gördüğü 

takdirde çevre ölçümlerini 

kendisi veya uygun bulacağı 

kurum ve kuruluşlara 

yaptırabilir. Bu ölçümler ile 

ilgili olabilecek masrafları 

Lisans sahibi tarafından 

ödenir.  Lisans sahibinden 

doğrulama veya ilave çevre 

ölçümleri yapılmasını 

isteyebilir.” 

 


