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;0> Rudyasyun S t vc Güvenllfcl YönctmcÜÉl

I. BÖLÜM

Ocnel Hükümlcr
'CM»:

„ Maddo 1 — Bu Yönetmelik 30/11/1074 gün vo 15078 sayili
GazeUdo yaymlanan Radyasyon SafiUgi va Güvenlifii Tüzügünün 4. mad.
desi gereÉince hazirlanmistur.

Kapsam:
Madde 2 — Bu YönotmeUk hükümleri. özel olnrak aynca beltrui-

medigl takdirde, Radyasyon Saghgi ve Güvenligi Tüzügunün 1. made!:
kapsnmina giren, radyasyon kaynaklarim her ne maksatla olursa clsun
alan, elinde bulunduran, kuilanan. imäl, istihsal, iinai ve ihrac eden, ti-
caretini. ambalajlanmasim, depplanmasim, tajinniasuu, radyoaktif ar-
tiklarm zararsiz hale geíirilmesi islerini yapan özel ve tiizel kisilere uy-
gulanir.

Tantmlar:
Madde 3 — Bu Yönetmelikte kullanilan terimlerin anlamlan, Rad-

yasyon Saäligi ve Güvenligi Tüzügüiide tammlandifi gibi olup, burJar
disiada kalan dlger bazi terimlerin anlamlan asagida verilmistir. llave
olárak V.. VI, VIII.. IX. Boiümierde de tariiler verilmistir.

(a) Tüzük: Radyasyon Sagügi ve Güvenligi Tüzügü anlamim ilade
eder.

.<•* (b) Yönetmelik: Radyasyon Saghgi va Güvenligt Yönetmeligi ar-
lammi ilade eder.
' (O Yetkiü Makam: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasi
bakimindan T. C. Basbakanlik Atom Enerjisi Komisyonu'nu ífade eder.

(d) ízin: Aynca belirtilmedigi takdirds. bu Yönetnieligin II. Bö-
lümü geregince Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterligince verlier.

. müsaade belgelerini itade eder.
(e) Kisi víya sahis: Bu Yönctmeligin uygulamna¡>i bakinnnaan

her cesit özel ve tüze! kisiler anlamina gelir.
(í) Kükleer Ham Maátíeler: Uranyum ve toryum elemanlaruuri

her seí-ii fiziksel ve kimyasal sekilleri iie agirliyinin on binde ü«ü i-i
0.33) oramnda veya daha fazla uranyum veya toryum, veya bunlann ka-

; nsimini ihtiva edsn madde cevherleridir.
(g) Aritümanus Kükleer Ham Madde: Topraktan cikanldiktzn

sonra hic bir isleme tábi tut.ulmamis nükleer maden cevherleridir.
<h) özel Nükleer Maddeler: Plütonyum ve uranyum - 233 iie 233

veya 235 izorcplari bakimmdan zengmlestirilmis uranyum eientani vej's
bilesikleridir. Nükleer ham maddsler. özei nUkleer madde say;imazlar.

(i) Nükleer Yan Üninler: Özel nükleer maddelerin iiretimi veya
kullamlmasi sirasinda meydana gelen veya ntikieer ismlara maruz kol-
mak suretiyle radyoaktii hale gelen veya geürilen bütün radyoaktii caza-
delerdir.

(j) Kapali Kaynak: Normal kuUanma kosullan altinda, en sidL'etli
dis etkilere dcyanabilecek Vd igindeki radyoaktií maddenin sizmasim
veya dagilmasim dnieyscen sekilde bir kapsül ícine kapatilmis radyoaktif
madde anlamina gsiir.

(k) A$ik Kaynak: Normal gahsma kcsullan altinda dahl, ipinde
bulundugu kabin sizdirmasi veya kinlmasi sonucu etrafa dagilarak kon-
tanünasyon meydana getirebilen radyoakíif maddelerdir.

(1) Radyasyon Dozu: Bir radyasyon kaynaêi taraiindan yaymlanan
veya madde tarafindan absorbianan radyasyon miktan veya enerjisidir.

(m) Radyasyon Doz §iddeti: Bir radyasyon kaynngi taraímeian
hirim ramar.da yaymlanan veya madde tarafindaii sbsorblanan radyas-
yon miktan veya enerjisidir.

(n) Roentgen (R): Isinlama dozu bínmi olup, nonnal kosullar
•itmda (O°C veya 7tíO nim cíva basir.cuida) 1 cm1 IO.Q012&3 g) hava X'in
de 1 elektrostatik yük birimme (1 e. s. b.) (veya 2.58 x 10-S Coulomb/Kg.
hava) esit x voya gamma isuii miktandu-.

to) Rad (rad! : Absorblanmis radyasvon dezu biriird olup, î tn-
Ianan madeienir. pram Uisina IU0 rni'lik 'o:r ei.?rj¡ nbsorbliiiimasi (veyj
10-2 JOUK'/KIÍ > tr.eydartn iri'iiren herhiin;! bir (eie'<tromanye:¡k veya par
cncikhi radyasyon niiktandtr.

(p) Rpm (rem): blyoinltlc doz birimi o!up. absorb!anm.".si sonucu
CRnhianiíi 1 Rii<w::en veya i rad'lik x veya ganup,i ijüu Uir^rir.íl.in ni!-y
«ínna «''lirllen aym oiyoiojik ciiuyl has:l eden hurhansi bir raJyasyrn

^^^r3"^^^'£^j;;^tr*>;?.^?^^'^:;!^ LL
(r) Mcstok; Hmlyiisyon Do/.u: KontrollU bir nlunda t;aii.;an vjva

Cürovi icubi yuptiii Is nudüniylo ki$ilerin murua kaldiklur» rurly»syon
dozlandir.

Klsllcrin, hnstalikl»rinin tcshis veya tcdavisi aodoniyle niar'iz knl-
diklari radyasyon Uozlan incslek; radyasyon dozu suyilmaa ve bu se-
kildü maruz Ksildiklan üozhir, mesleki radyasyon dozlnruia iliive edilnez.

(s) Radyasyon Monitoringi: Raüyasyon ¡corunmasi bukimindan
iyonlastinci radyasyonlarm vo rudyonlctM kontaminasvonun varligmi or-
taya gikarmak, siddet ve kapsamalanm tayin etmo j^lemidir.

Alan monitoringi ve Personel Monitoring oimak Uzere iki cesit ma-
yasyon monitoringi vardir.

(t) Radyasyon Korunmasi Uzmani: Ünivorslte ögrenimi üzerine
radyasyon korunmasi alamnda er> az bir yil sürell özel uzmanlik egitut;]
eörmüs va bu uzmanliklari Atora Enerjisi Komisyonunca onaylanrmj
kisilerdir.

Saghk Pizikcileri va Hastane FÍ2ák5Üeri Rcdyasyon Korunmasi Vz-
manlandir.

(u) Radyasyon Korunmasi Göwvlisi: Radyasyon kaynakian iie
galisanlar icin gerekli korunma ve glwenlüt tedbirlerini alacak özel bilgi,
egitim ve teoriibeye sahip kisilerdir.

(v) Radyasyon Korunmasi Teknisysni: Radyasyon güvenügi ve
korunmasi iie ilgili bütün hizmetlerin yürütülmesi icin gerekli ózel bilRi
ve egitime sahip olduklan Atom Enerjisi Komisyonunca onaylannus Wk
nik elemanlardir.

Eaghk Fizigi ve Hastahane Fizigl Teknisyenleri, Radyasyon Korun-
masi Teknisyenleridir.

(y) Radyoaktii Kontaminasyon: ínsan ve diger canillarla, esya vc
malzemenin radyoaktif maddelerle istenmeyen bir bulasmasidir.

(z) Dekontaminasyon: Radyoaktii bulasmamn esya ve canillara
önemli bir zarar vermeden temizlenmesidir.

(aa) Radyasyon Tesisi: Radyasyon kaynaklannnj, kuüarjldigi,
imál edildiái, tasmdigi, depo edildigi veya zararsiz hale getirildigi yer-

lerdlr.
Cbb) Havadaki Radyoaktif Madde: Hava icina toz. dunJaf. s!-

buhar veya gaz olarak daii^ms herhangi bir radyoaktii maddeyi üaae
eder.

(CO) Havcsmda Radyoaktif "adds Olaii Alaii:
i : Havasmda IV. Bölüm EK/A Tablo I. Sütun 1 de bslirtilfr.d.a-

iazla konsantrasyonda radyoaktif madde olan qatisma alanian veya,
ü : Havasmda bir haftahk cahsma süresinde Bölüm - IV EK'A

Tablo - 1 Sütun - l'de belirtilen degerlerin o/o 25 ini gecen galisma dar.
landir.

(dd) • Insanlara Uypulama: Radyasyonun tibbï maksatla iníar.larr
haricen veya dahilen uygulanmasidir.

¡tfuafiyetler ve tstisnalar:
Madde 4 — Kisilerin veya kamunun saShk ve güv-enüginR veya iría! •

larina bir zarar gelmemesi sartiyle, yetkili makam, bir müracaat üzeririt'
veya dogrudan dogruya bu Yönetmelikye öngöriilen hususlarda bazj mun-
fiyet ve istisnalar tamyabillr.

Radvasyor. Korunmasi Görevlisi:
Maddè 5 — Radyasyon kaynaklan i!e caïisan her tesis veya isveri-

nln izin sahibi, sorumlu bulundugu tests veya isyírinin, cevresinin ve ¿a-
Usanlarm radyasyon siivenligi 7e korunmasi iie ilpili hizmetlurmi i-ur-it-
mek Uzere bir Radyasyon Korunmasi Görev'.isl atayaraktir.

Bir Rudyasyon Korunmasi Uzmam veya en az radyasyon ko-i.r.-
masi alamnda özel esitim görmü? bir kisi olan bu Radyasynn Kfiror-
lnasi Görevlisi, irin sahibine karsi sorumlu olup yetkill makama kirs;
nihal sorumluluk, Izin sahibine alttlr.

Korunma Plantan:
Madde 6 — Kurulmasi tasarlanan radyasyon tcsislerl Ha bu tf-..:v

¡erde yapilmas; öngörülim ¡storniere alt plan ve proieler. insmitn I - i -
tnadan ¡ince Atom Enerjisi Komisyommca incelenarek onayUnna'li IT

AEK'ca ynpiiiiuak lnrflcmcde. tesisde meydana ge!t>hilocek ku-.i cc-
s!tl<>rin!n n/cl'.i'.-.I.-.rí, taiivukliJk r»ii.inpbí<:pr: meydana gulrtiünit; olí-.,.-.
!an ve sorniclan il«1 'minian ónioyicl tt-dbirlerln tam bir i!t:ÄPili'r.ii'.i:-
ajesl yapilarak siÍ7. ktmiisu olnr. ve Drok-ler kaim! v»;va rpridn;unnr';i¡:"

Maddo T — Bir radyasyon cih^íi vpyii :cs!Mn:n líletnseye ÍI-,I:TWI;I'.-
•"•an um») yatkil'. Mnkumin bir iizm:ir.Hic:i unayUuimi;. r.rrr.i'lere uyüiin'n,'i
'•nnelonwuk: 'ünihsnia ve tjiprinc ktisuliaruiMi. U.ulyiisyon Kurmni.'si .S!:i:>-
4irrtl6ri ve lltrill Yöiwtmtf'.lk hukilinier'ne giir« gert-Kll korumav: *ni
;ayip su^lainudigi yapilucak kontrollurle



¡{»nlrollii Alanlarin Tcstsi: • •

» Maddo B — Radyasyon toslslertnda causan ki;.ileri rndynsyon ve
rodynuktif muctdWcrin zanirli etkilerindcn korunmak icin, liadyasyon
KorunmnM U/.iniinlannca gerekli görlllen ycrlcrde Kontrollü nlanlar te-
sis olunacnktir.

Kontrollü alanlar, ir.ino girilmesi ve diynn cikilmasi kontrnl altinda
bulundurulan nlanlar olwp yülii; Makstoum. Müsnade edilon Scviyenin
3/10'undan fazln doz ahnmasi olasiliii bulunan ycrlcrde trais edüccck ve
herlees tarabnditn kolayca gürülecck sekilde iJ-nvetlenccektir.

Korunma Tcchizai vc Malzemclcri:

Maddo 9 — Rndyasyon kaynaklan ile calisan islerlerindo ger.-kli
radyasyon korunmasi techizat vu malzemesi hazir bulundurulacak ve bun-
larin gerektisii ¡jckilde kullanilmalan saSlanacakür.

Calisma kojtülan ve korunma tevliizati periyodik olarak gözden ge-
cirilerek gereken durumda olmnlan saglanacaktir.

Ek Hiikümler:

" . Maddn 10 — Kamu sagligi ve güvenligine -veya mallarum' kar?i
meydana gclecek tehlike ve zararlan önlemek veya azaltmak amaciyla,
yettili makam. ruhsat sahiplorine ve müracaatgilara, Bu Yönetmelik
hükümleri dismda gerekli ve uygun gördügu ek hükümleri getirebilir.

Aykin Davrani$lar ve önleyici Tedbirler :
Madde 11 — Bu Yönetmelik iiükümlerine aykiri faaliyet ve davra-

mslar halinde Radyasyon Sagliäi ve Güvenligi Tüzügünüñ 11. maddesi
hükümleri uygulanacaktir.

Mürucaat Mcrcileñ;

Madde 12 — Bu Yönetmelik hültümleri ile ilgili her riirlü mura-
caat, Yetkili Makama veya Yetkili Makamca beUrtilen mercilere yapiür.

Yürütme:
Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerUBasbakanlik Atom Enerjisi

Komisyonunca yürütülür.

II. BÖLÜM
KAYIT

Kapsam:

Madde 14 — Bu Bölüm Radyasyon Saghgi ve Güvenligi Tüzüfü'-
ntin 1. Madde kapsamma giren radyasyon kaynaklan ile bu radyasyon
kaynaklanmn bulundugu tesislerin kayit islemieri ile ilgiiidir.

ízin alinmasma esas oimak üzere doldurulmasi gereken kayit form-
lan n . Bölüm Ek. A, B, C de gösterildigi gibidir. 4 NiUha olarak doldu-
rulur.

Kayit formlan yetkili makamdan yazili olarak istenir.

T. C.
BA$BAKANLIK

ATOM ENERJiSt KCMÏSYOIIU
GENEL SíHÍRETEHLÍGÍ

EADYASYON SAGLIGl YÖNETMELiGt RADYASYON CÍHA2LARI
MÜRACAAT FORMÜ (*)

1. Müracaatcimn adi, soyadi
veya ünvani:

2. Adresi ve telefon numarasi:

3. Cihazui satm veya devralmdiêi tarih:

4. Cihaz hangi amallarla kullaniimaktadir: ••

ïmal eden firma:
5. Cihazm özellikleri:

Markasi ve Modeli: Seri No.

6. Haksimum KV: j 7. Maksimum mA:

8. Cihazm bulundiigu inaballin acik adresi:
§ehir: Müessese: Servís veya Bölüm:

Oda No.:

Yukarda öro'likleri beürtilen ciliaz igin
Fïasljakanlik Atom Eivrjist Konusyonu Radyasyoa SaghÉi TUzük ve Yö-
nu[ineli.:i:iilu onüüruien partía- va Biivenlik kurailarna uyaun olurai: te-
sis ve KMlnmmyi tu.ihhut ttmek sarli ilo geroiill rulisatin vürilrnusini

e'.t-rino suuanm.
Tnrih Yetkili imza

HIT cih:\7. ¡cm ayri form ve dort ntisha oiaralv cioldiiruiaca'ctir.
Teviiis. dcrln veya sathl redavl, Ui? hr;¡-irnli¿!, mobil tnsinabiUr

vo ilif:or.

T. C.

BASHAKANMK
ATOM ENErUlSt KOMÍSYONU

GENEL SEKRETERLÍGÍ

RADYASYON SAGMGl YÖNETMELlGt CÍERT3GÍMCE RADYOJZOTOP

KULLANACAKLAR tCtH MÜRACAAT ÏORMÜ «

1. Müracaatcimn adi, soyadi
veya ünvans:

2. Adresi va telefon numarasi:

J Müracaatcmm bir yil icinde kullanacagi radyoaktii maddenin eins ve
miktarlan:

l. Radyoaktif maddelerin temin edildigl yerler:

5. Radyoaktif maddelerin hangi maksat ve §ekillerde kullaiuldigmin
kisa bir tarïii:

6. Radyasynr: o=gligi ve Güvenligi ile yükümlü sahsin isim ve nitelili:

Yukarda özellikleri belirtilen radyoizotoplari Basbakanlik Aton
Snerjisi Komisyonu Radyasyon SagUgi TUzük ve Yönetmeiijinde ör.3o-':

riilen sartlar ve güvenlik kurallarma uygun olarak tesis ve kullanmayi,
taahhüt' etmek ?arti ile gerekli ruhsatin verilmesini müsaadelerine :u ,
nanm. . •

Tarih YetkiU itnza

T. C.
BA5BAKANLIK

• ATOM ENERJÍSÍ -KOMtSYONTJ
GENEL SEKRETERLÍGÍ

HADYASYON SAGLlGl YONETMELÍGÍ KAPAIJ RADTOAKTÍP
MADDE 1HTÍVA EDEN KAYNAK VE CÍHA2LAE Í(?ÍN

MÜRACAAT FORMÜ»

1. MUracaatcimn adi, soyadi
veya ünvani:

2. Adresi ve telefon numarasi:

3. Marka ve firmasi: Model: Seri No.:
l- Cihaz veya kaynagin satm veya devvalmdigi tarih :

5. Cihaz veya kaynak hangi amaclarl i kullaniimaktadir.

S- Hadyoaktif maddenin cinsi ve aktivitesi (Curie)

'• Bir metre mesafedeki radyasyon jiddsti iiaydali hüzme:
R/dakika veya R/saniye)

8. Radyoaktii maddenin kimyasal ?ekli:

Radyoaktif maddenin fi?.iksel sekli:

' -mmayi taahhiit ttmek sarti ile gerekli rul

ïotkill imza

• Ht-r kïiynuS vrya cilia?, igin nyn 'oir tmm di»UUirutuciAiir.


