
<xx Yönetmelikler
Başbakanlık Atom Enerjisi Gonel Sekreterliğinden :

NttUteer Tesis İşletm*UiTİne Yetki Befceıi
Verilmesine A» Yönetmelik

Güvenlik Yönetmeliği No : %

Madde 1. Bu Yönetmelik, Nükleer Beaksör Tesislerine ve JWger Nükleer To-
«lilsre lisans Veritaesins îlişSin Tüzük Hükümleri uyarınca îşletme İdsansın» sa-

fcjp olan Dükieer reaktör avislorini ve ciğer aûAlser tesisler fio eğitim ve arsçarona
reaktörlerini isletecek, YeıiiteZKîiriimis işSssarıe IVfcji&yealerl ve Tecrübeli
cilere «Ystki Beleesi» verSraesi işlemi İle ügiii esasları dUiwiileniSK arancıyla
mıçtır.

KAPSAM :
Madd« H. Güç realrtörleri, öeel n»%satlt reaktörle-.-, egitto ve arastama resît-

tihîeri gibi Nükleer Reaktör Tesislerinde TO üiger Nükleer Tasiblerde Tecrübeli tş-
Ictraeci w YeSvilendirilırij İşlöttne Teknisj-erâ sörav'ermin yapılması, bu j-öneCm^
U3t ht&ümlerl £flre£lnoe yapılacak sıcavlar sonund3 AEK'dan alınması zorunlu olan
CglU y«M belgesi «e münüritodür.

AYBICALiKLAB :
MaddB 3. Anca!; AES, aşagıdaja 'hallerde ilgUüera ayncaJfc tarayaojllr:
a) YetM ibeJsesi ibulunan bir Yetkileasiiriimlj 'İşletme Tsiınisyeni veya Tse-

rü'ceü tsfetn^cirun ;öic-tirni sVır.c:ı, r.\i'c<r ixh:r.lcr c i n c i s i O'.T.-'.'.Z SÎ«V vapaa ve
bu sırada to araştırma rcaStörünün işletme tesisatını iJare eden lûrarier,

•b) Yetki belgesi bulunan bîap YeSdlcndirsi'.-ıl? felcine TeÎEB^yftU va>a Tecrii-
beli İsletmeci gösctteıınde, yetki belj-rsi slübUmek içm eğitin: Kören üîimseıer,

c) Eenzer bir lemiste geniş çapt-a ve îiıler. i?iic;ne tecrübesi truluaan ve fiii-
c?ki yönetmeliklere göre yetki belgesi verilmiş olan kimseler.

2ıîadde 4. Kimeer He3ktör Tesislerinden gayri diğer 'basa niik&er tesisleTûe
hangi işieüRscüerir yetki belgesine tabi oîduâu. İşletme Lisansı tylvp edilmiş cCan
nükleer tesisin öze.'igiTie göre ASK'ca ayrıca tespit edilecektir.

TAKIMI^AH:
Madde 5. Bu yöneftmelUcte kullanılan fasaûtma ve üoyîarûeıin anlamlan tja-

a) AEK., Türkiye Cumhuriyeti Başbakaaltk Atom Enerjisi Komlsyonu'nun ki-
ssltılnuş şe&lidlr.

b) Nükleer GUvenlik Komitesi;
6 Ocak 1975 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe Konulmuş olaıı «?ri&lecr Eeaiiör

Tesislerine ve Diğer Nükleer Tesislere Lisans Verilmesine îligkin Tüz£3t» de gfisterilen
Eörovieri Atom Enerjisi Komisyonu adına yerine {getirmek üaere, aynı tüJÜJiln 3.
maddesi esaslarına göre kurulmuş olan KomtteVUr.

c) Nükleer reaktör tesisi; içinde- kontrol altında nüKeer z-ncirlame reaJısS-
yoııu rneydana c-firi^bilen ve çeMnick bölünmesi ürünü -veya enerjisinin veya har
üdsinln kullanılmasın; temin eden tesis âeme&tir.

d) Diğer nükleer tesisler: cevher arıtmak, arıtılmış ür^iü İ-J:r."i3al olarak ûü-
cüşlilrr.ıek, urdüyumu ^eu.4iiıieyi.ünıek, nükleer yulut y.xpmaK. reaktoricrıi^ kuilanv-
nuş niCıiser yakıtları yeniden işleme tabi tutmak, radyoaktif ürün vs ûrîıklan işleme
tabi tutmsk için kurulmuş her tOrîü tssise vsrilşn isimdir.

e) Taoriibeli îşle-anecl :
Bu Ysnesnslik hüküjrJariae süre tecrlibeS Isleinıed yeC-d Ix-'seslne süüp oîaa,

reakLor tt3İ>leriiKİt.a işitime ^aü, vat'dlyü .şt/i veya dj^er r.ıiilti-r ıcsisierdeki işlciioe
srup şsfleri gfbi kimselere verilen isimdir.

f) YetkilendirUmiş İsletme Teknisyeni :
3ıı Yö:>:ttr?bı: ;ıü>ı:7!'.çrir;» -?re vs*':; ?:!<•••«! I ' .PMI :->—,̂ V,; Ç*.S:\, rt^'/'^r

testslerİBdeki vardiya Sat'f (bazı hallerde) kontrol odası operatörü veya diğer nükleer
tesfsleTdefci işlermt? tekaisyerferi gibi kimselere venten isimdir.

«) YeSci Badesi:
Tccrülı«îi İsletmeci ve Yetkilendirilmiş İşletme Teknisyeni oitA!l»wlfe için bu

YCnstaeliîı îıtMimîerlnee yapılacak sın?wiar sonundu. ASîK'dan alınsıpsı oorunîu olsu
belssdlr.
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h) İşletme Kontrol Tesisatı deyimi, bir nükleer reaktör tesisi ile iteili olaralc
kullanıldığında, reaktörün reaktivitesi veya güç seviyelini doğrudan doğruya etkile-
yen alet ve mekanizmalar anlamına se.'ir. Bu deyim, diğer nükleer ie-slsler için kul-
lanıldığında, sagtik vs radyasyona karşı güvenliği etkileyebilen kimyasal, fiziksel,
metalurjik veya nükleer İşlemlerden kullanılan alet ve mekanizmaları ifade eder..

«YETKİ BELGESİ» İÇİN BAŞVURMA:
Madde 6. Yetki Belgesi almak için AEK Genel Setaelerîigine yapılacak 'baş-

vurmaya aşağıdaki belgeler eklenir:
a) EK X de gösterilen formun Uç örneği,
b) EK 2 deki hususları da kapsayan tem teşekküllü bir hastahanenin sağlık

kurulu raporu,
c) 7. Maddede aranılan şartları belirten diğer belgeler,
d) AEK'ca istenilecek diğer ek bilgiler.
BAŞVURANDA ARANILACAK ŞARTLAR :
Madde 7. Yetki belgesi almak için başvuracak işletmecinin, aşağıdaki özellik-

leri taşıması eereklr;
a) iyi adlt ve is. siciline sahip olması,
3>) Genel Saguk ve Fizik yapısının, görevini her bakımdan kusursuz olarak

yapmasını elverişli kılarak durumda olması.
o) Yetkilendirilmiş İşleme Teknisyeni o'ibümek için en az lise veya deııgl

okul diplomasına; Tecrübeli İsletmeci olabilmek için yüksek okul diplomasına ve
en az iki yıllık Yetkilendirilmiş İşletme Teknisyenliği tecrübesine veya 6 yıllık Yet-
kilendirilmiş İşletme Teknisyenliği belgesine sahip elması.

d) Düzenlenecek sınavda basan 'kazanmış olması.

BELGELERİN İNCELENMESİ. YAZ1U SINAV VE İŞLETME YERİNDE
UYGULAMALI SINAV :

Madde 8. Yukarıdaki maddelerde sözü edilen belgeler Küfcleer GüvenlBc Ko-
mitesi tarafından incelenir, ve sonuç başvurma tarihinden İtibaren en geç 2 ay içinde
AEK Genel Sekreterliği tarafından başvurana yazıyla bildirilir.

Başvuranın aranılan özelliklere sahip oldııÇu sonucuna varıldığı takdirde, AEK
tarafından bir yazılı sınava ve igletme yeriade uygulamalı smava tabi tutulur.

Yazılı sınav ve işletme yerindeki uygulamalı sınsv tarihleri en az iki hatta 6n-
oeden ilsiUye bildirilir.

SINAVLARIN KAPSAMI :
Madde 9. Tecrübeli İşletmeci ve Yetkilendirilmiş İşletme Teknisyeni yetti

belgelerini vermek üzere yapılacak olan yazılı ve İşletme yerindoJd uygulamalı sınar
1ST, başvunmın tesisin projelendirme esaslarım kavrayışını, işletme ve kontrol istem-
lerine (karşı yeteneğini tesbit maicsadı ile yapılır.

YAZILI SINAV VE KONULARI.

Madde 10. Vazıh sınav başvuranın tesis hakkındak. teme! (bujilerini tesblt
maksadı ile yapılır ve kısmen tesisin son güvenlik analizi raporu işletme taJimatları
ve yöntemleri olağanüstü hal l;lemUrl ve lisans veya işletme yetkileri konularım
taps.iT.

Yetkilendirilmiş İşletme Teknisyen1 adaylarına ait yazılı sınav konulan Ek 4 de
gösterilmiştir.

İŞLETME YERÎNDS UYGULAMALİ SINAV VE KONULAHI:
MMSOB VI. İsletme yerindeki uygulamalı sınav, başvuranın pratüc yetenekle-

rini tesbit maksadı ile yapılır. Bu sınava girebilmek İçin yazık sınavı batarımı olmak
çaıttır.

VfitfltiM v* lita Miami) feyt*: «1
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Yetkilendirilmiş İşletme Teknisyeni ve Tecrübeli îçletmc-ci adaylarına ait iş-
letme yerinde uysulamalı sınav Konuları Ek 5 de gösterilmiştir.

SINAVIN ERTELENMESİ :
Madda 12. Adayın geçerli bîr özüre sahip olması halinde sınav 'bir defaya i

mafhsus olmak üzere daha ilerideki bir tarihe ertelenebilir. Aday özürünü, sınav ta-
rihinden en az on gün önce AEK Genel Sekreterliğine bildirmiş olmalıdır.

SINAV KURULU VE SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ : j
Maddo 13. Sınav Kurulu beş üyeden kurulu. Yetki 'bebesi sınavının yapıla-

cağı İşletmenin ımidUr ile eğitim işlerine bakan bölümünün başkanı fou kurulun do- |
£al üyeleridir. Diğer üyeler ve sınav kurulu başkanı AEK tarafından atanır.

Adaylara sorulacak sınav soruları ve işletme yerinde uygulamalı smav konu- [
lannın seçimi ve hazırlanması; sınav sonuçlarına eöre adayların basan derecelerinin (

tesbitl, sınav taırulunca yapılır. Sınav kurulunun sınav sonuçlarına ait değerlendiril-
mesi kesindir, itiraz olunamaz. >

YENİDEN BAŞVURMA : I
Madde 14. Sınavda başarılı olamayanlar, başvurması reddedilenler ve yetki ;

belgesi iptal edilenler, başarısızlık, red ve iptal tarihlerinden en az altı sy sonra ye- i
niden başvurabilirler. Yeniden başvurma en çok İM kez tekrar edilebilir. •

YETKt BELGESİ:
Madde 15. Yazılı sınav ve işletme yerinde uygulamalı sınav sonucunda fcasan j

Gösteren adaylara girdikleri sınav türüne «öre yeüü belgesi verilir. Bu suretle yetki j
belgesine sahip olanlar, tesisin işletme yönergesinde yer alan -ve o yetki belgesinin î
kapsadığı görev ire sorumlulukları yerine getirmeğe 'hak kazanmış olurlar. ;

BENZER TESİSLERE AİT YETKİ BELGESİ SAHİBt OLANLAR: j
Madde» 16. E? veya benzer bir 'tesiste iki yıl süreyle aynı tip yetki ıbelgesJ İle \

hizmet etmiş olan kimselere ve yurt dışındaki kuruluşlardan eş veya berner bir tesis ;
işlstmeçiUJi için yetki belgesi almış olanlara, AEK tarafından başka bir benzer tesise i
ait y&îki belgesi verilmesi mümkündür. Bu işlem Nükleer Güvenlik Komitesi'nin tak- I
dirine eöre, aday sınava tabi tutulmadan veya .kapsamı Nükleer Güvenlik Komitesi i
tarafından saptanacak kısıtlı bir sınavdan başarıyla geçmesi halinde gerçekleştirilir.

YETKİ BELCESİNİN NİTELİKLERİ :
Madde 17. Yetki belgesi, adına düzenlendiği kimseye aittir, devredilemez. Yet-

id Belzesi ancak adına düzenlendiği tesis için geçerlidir. En çok beş yıllık bir süre
İSİn verilecek yetki belgesi, üzerindeki yazılı tarihler arasında geçerlidir.

YETKİ BELGESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :
Madde 18. Tesisin kapasite ve niteliklerinin değiştirilmesi halinde. AEK tara-

fından gerekli görülen şekilde imletme personelinin yetki belgesinin değigtlrilmpsl
mümkündilr. Eunun için bir sınav düzenlenip düzenlenmemesi .AEK tarafından tak-
dir edilir ve duruma eöre işletme personeline yeni tesis için yetki belzer: verilebilir.

YETKİ BELGESİNİN İPTALİ :
Madde 19. Açıdaki iız.V.oria AEK, işie^me personelinin yekti belgesini süreli

veya Süresiz olarak iptal edebilir :
a) Ye&i belgesi sahibinin ilk başvurmada aranan genel sağlık fizik şartlarını

kaybetmesi veya unutkanlık ve ihmal de dahil oinıalc uzuv, sağlık ve görev baSımın-
tlsn yet*r.eksiî hale geldlSir.in tesis yöneticileri veya AEK îMafiiitian îesbdti,

b) Görevin ihmaü SOGÜCU telise veja Jtaniuja zarar venlınis oınıası,
e) Yetki belgesi İçin yapılan başvurmadaki herhansl bir beyan veya belgenin

yinlış olduftunun anUsılmaıii,

v* Idırt Mlûmü Sıyf«: »
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d) AEK'nm gerc-iii gördüğü ssir sobspler, Pürc-li ir/tslierds y&'xi belcesinin
tekrar geçerli olması için istenilen şar'tar ve iptal süresi. ipt3İ karsrmaa belirtilir.

AEK'mn iptal kararı kesindir, iüraz edilemea.

YÜRÜRLÜK :
Madde 20. C/1/1975 tarihli 15110 sayılı Resmi Gazetc'de 7/914.1 sayılı karar

şeklinde yayınlanmış olan Nükleer Fesktör Tesislerine ve Diğer Nükleer Tesislere
Lisans Verilmesine îlisidn TÜ2İ& esasları gereğince hazırlanmış bu yönetmelik hü-
kümleri Resmi Gazete ile yayımı gününde yürürlüğe girer.

Madds- 21. Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiâi tarihten itibaren U/12'1970 tarihli
ve 13691 sayılı Resmî Oazete'de yayınlanmış olan «Araştırma Reaktörleri Operatörle-
rine lisans Verme Yönetmeliği» yürürlükten kalkar.

YÜRÜTME :
Madde 22. Bu Yönetmelik Hükümlerini Bakanlar Kurulu yüriltür.

EK: 1
NÜKLEER TESİSLER ÎÇÎN TECRÜBELİ İŞLETMECİ VEYA

YETKİLENDİRİLMİŞ İŞLETME TEKNİSYENİ YETKİ BELGESİ
ALMAK İÇÎN BAŞVURMA FORMU

Nükleer Tesisin Çeşidi
İşletme Belgesi Çeşidi
Adayın Adi ve Soyadı Fotoğraf
Doğum Yeri ve Tarihi « x 5 c m
Milliyeti vs Taatâyeti
Başvuranın adresi
Nükleer tesisin Acü ve Adresi
En son bitirdiği Öğrenim Kurumu (Diploma eklenecek)
Konu ile ilgili eğitimi
(Çeşidi, süresi, eğitimin yapıldığı yer)
Belgesi Eklenecek
Daha önceki veya, benzer yeüd belgeleri
(Çeşidi, süresi) Belgeler eklenecek
thtlyacı gösteren işletme
Referanslar
Komisyonun Onayı

E K : S •
NÜKLEER TESİSLERDE İŞLETMECİ OLARAK ÇALIŞACAKLARA YETKİ

BELGESİ VERİLMESİ İÇİN YAPILACAK MÜEAOAATLABDA,
MÜRACAATÇININ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

GAYE:
«Nükleer Tesis İşletmecilerine Yetki Belgesi Verilmesine Alt Yönetmelik» İn S.

Maddesi uyarınca istenen tıbbî M^üer hakkında daha zeniş bilsfilar vermek ve uy-
gulamanın nasıl -Jacağını belirtmek sayesi ile (bu ek yönotmeliî: hazırlanmışur.

KAPSAM:
Bütün nükleer reaktör tesislerinde ve diğer nükleer tesislerde, tecrübeli işlet-

meçi veya yetkilendirilmiş isletme teknisyeni olarak çalışmak iiwre AEK'nundan
yetki belgesi a'jnak için başvurarak her çahıs tnırada istenenleri yerine getirecektir.

GENEL ESASLAR :
Bütfln nükleer reaktör tesislerinde ve diçer nfflîlrer itıesislerde. tecrübeli işlet-

meci veya yetkilendirilmiş işletme teknis<-eni olarak çalınmak üzere AEK'nundan
yot3d belgesi almak isteyenler, «Nükleer TÖSİÎ îffet;nn;i!erir.e yetiki Belgesi Verilme-
Sln3 Alt YSnstRicV.S- in 5. î î i i ios l uv.rı-.ıa ister.:^ r?r~. T'-!;!:

!. t-.-r. ««'•îM-.a'.'i !̂T

VOrütnı* v* İ d i n BOlûmG S»)<«: «3
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hastanenin «Saghk Kurulu Raporu.* nu alacalılardır. Ve ayrıca Form Il'de görülen ı
«Sağlık Durumu Bildirim Formu > nu dolduracaklardır.

«Sağlık Durumu Bildirim Formu» AEK'nunun müracaatçı hakkında tıbbî yön-
den foir fikir edinmesini sağlar. FaSat AEICmı müracaatçıya yetXi belcesini verirken, ı
tıbbi yönden esas itibari ile tam teşekküllü bir hastanenin vereceği fSağhk Kuru- '
lu Raporu» nu gözöntae alacaktır. Müracaatçıda önemli anormallikler mtveutba,
«SagSık Kurulu Raporu»nda bunlaıın aralan detaylı olarak rapor edilmeli, teşhis be-
lirtilmeli ve hastalığın ne kadar devam edeceği bildirilmelidir. Bütün bu bilgiler, ge- •
rekll ve yeterli rapor ve tahlillerle gösterilmelidir. Bu gibi durumlarda AEK'nu mil-
»oaatcıdan daha fazla bilgi isteyebilir veya müracaatı geri çevirebilir. '

DİKKAT EDÎLEX3EK HUSUSLAR :
AHK'nunun nükleer reaktör tesislerinde veya diğer nükleer tesitlerde tecrübeli j

ijletmecl veya yetkilendirilmiş igletme teknisyeni olarak çalışacaklara yetki belgesi '.
verirken, tıbbi yönden esas itibari ile söz ününe alacağı, tam teşeiöriUlü bir hastana- i
nenin vermij olduğu Form I'deki eSağlık Kururlu Raporu* nda ?u hususlara bilhass» ,
dikkat edilmelidir. {

1) Muayene metodu olanöt kullanılan metsdlar belirtilmelidir. \
2) Form ide 6, 7, 8 ve 9 No. lu bendlerde yapılması istenen göz muayeneleri i

•n iyi şekilde yapılacak ve rapor edilecektir. I
3) Eğer müracaatçı, gözlü.': veya herhangi bir söz ır.ercegi kullanmıyorsa 1

TO 9 nolu bendler dolduruLmayacaktır. Fakat eğer müracaatçı gözlük veya herhangi i
btr göz merceği 3cullanayorsa 4 bend de doldurulacaktır. (6 7, 8 ve 9. bendler) :

4) Görüş sahası, aiı olarak verilebilir, im acının yeterli olması serskir. S£er I
Görüş sahası acı verilmeden nitelenmişse bunlardan «tam» «iyi», «normal» veya «ye- i
terli» şeklinde nitelenen görüş sahası, yetki 'belgesi atmak için gereklidir. j

5) Eğer işitme normal değilse, audiometric veriler raporda verilmelidir. j
6) E£er herhangi Wr fcendde «uygun değil», «yeterii üeâil)» vjya benzeri ifa- j

deler 'kullanılmışsa, niçin böyle bir ifade kullanıldığı ve bu durumun tudere sebep ol»- '
biteceği belirtilecektir. ı

T) İncelenen röntgen (20. bendde) son 1 yit içinde ceMSmis olmalıdır. Rent-
genin çekilmiş olduğu tarih ve röntgenin değerlendirmesi kaydodilınelidir. ,

8) Yukarıdaki 3. maddeye girenler haricinde Form: I'in bütün bendlerl dol-
durulacaktır. 1

FORM: I
NÜKLEER TESİSLER ÎÇÎN TECRÜBEIit tŞLETMEOÎ VE7A

YETKlLENDİRtLlUŞ İŞLETME TEKNİSYENİ YETKİ BELGESİ :

ALMAK İSTEYENLEB İÇÎN SAĞLIK KURULU RAPORU ÖENEĞt :

1. Soyadı; ]
9L Adı: Fotoğraf *
3. Doîum Tarihi : 4 5 x 6 cm ,
4. Cinsiyeti: !
5. Ev Adresi:
«. Milliyeti:
1. Muayene Tarihi:
5. 3 o y : 3 — Kilo :
4. Tansiyon : S — Kaba :
6. Çıplak güzle uzağı gürmo hassamı (saj) (sol)

(Bir metud kullamlacakur ve belirtilecektir.) ;

1. Gözlükle uzaSı Körme hassan <eat) <aol) "
<KuIlanılan mercek cinsi ve numarası ve öaellfideri '

VürOtım v» Uara 85lûma 5âyf«: M
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8. Çıplak eöz'e yakını görme hassası (sağ) (soil
(Bir metod kullanılacaktır ve belirtilecektir.)

9. GözlüMe yakım görme hassası (sag) (sol)
{Kullanılan merceic cinsi ve numarası ve feelSJûai
ibelirtilece*.)

10. Benk körlüğü vazmidir?
(Bir metod kullanriacaMır ve belirtilecektir.)

11. Görüş Sahası:
12. Gözler (genel olarak):
13. Gözfcebekleri :
14. Göz dibi muayenesi:
15. İşitme: (sa£) (sol)

(Bir metod kullanılacak ve belfrtilece!c)
16. Kulaklar (genel olsraü:)
İT. Kulak zarları:
18. Kalp:
19. Dolaşım sistemi ve damarların durumu :
20. Son 1 yıl içinda çekilmiş göğüs röntgen filminin

tarihi ve değerlendirilmesi:
91. Kan sayımı:
22. Genel asabi durum :
33. Genel dahili muayene sonuçlan:
M. Chedc-up sonuçlan:

(Rapor Jıaâlnde elcieneceic)
25. Genel crtopedilc durum :
26. Genel harici durura :
OT. 1-26 tıendlerinin detayı vo değerlendirilmesi, anormal durumları rapor

ediniz ve WUUn şartları deierienciirjniz.
AEK"nu yetki belgesi vermek için bu muayene sonuçlarını Kullanabilir.

(îfcrih)
(Muayeneleri yapan SagUc Kurulu Balka-
nının fantası)

(Ne tip yeöd belgesi irfn kullanılacağı)
Muayeneleri yapan doifctorlann

thtisasUn: Adları ve Soyadları İmzaları

Kot: DoCrtor. eğer eözfSk fcullanılmıyotsa yu2unda (x) işaretli sorulan boş
bwakacalctjr. 2>:»cr WlHm kısımlan doMura^caktîr.

FORM: H
NÜKLEER TEStSLER İÇİN TECRÜBELt İŞLETMECİ VEYA

. YETKİLENDİRİLMİŞ İMLETME TEKKÎSYENI YSTKt BELGE"! ALMAK
İSTEYENLER ÎÇ1N SAÛLÎK DURUMU EILD1Iİ1M FOPMU

Buradaki bütün wi'ular daktilo ile mya mürekkeple okunaklı bir gekilde cevap-
lanaesktır.

\. Siyadır" FotofiraT
2. Adı: t SX8 cm.

YOriltm» v* Idv* SMOma Sıyf»: )5
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S. Doğum tarihi:
4. Cinsiyeti: .
5. Ev adresi:
6. HiUiyeti:
7. Ne tip yetki belgesi içla kullanı-

lacağı:
Aşağıdaki sorulan, gimdiye kadar olan durumunuz ve jimdikl durumunuzu göz

BnOne alarak cevaplandınnız. Cevaplarınız detaylı olacaksa bunları ayrıca 3*'de be-
lirtiniz.

i Evet Kayır

î 1. AteaU romatizma geçirdiniz ml? •
l 2. Sık sık veya giddetii basagnlannız var mı?
' ' 3. Baj dönmesi veya bayılma belirtiniz varını?

4. Güz bozuklukları
fi. Şeker hastalığınız varını?

t a. Verem geçirdiniz mi?
î T. Herhangi bir nefes darlığı durumunuz varmı veya böyle
t bir durum geçirdiniz mi?
| 8. GfigstlnOzde ağrı veya basing veya herhangi bir kalp ra-

hatsızlığınız var mı?
! ». Vilksek tansiyonunuz var mı?
i 10. DttgOk tansiyonlumusunuz?
| 11. ülseriniz var mı?
j 13. Kemik, eklem veya benzeri bozukluklar var mı?

13. Omzunuzda devamlı ağrı veya bajka herhangi bir anor-
mallik var mı?

14. Dirseğinizde devamlı agn veya bagka herhangi bir anor-
j mallik var mı?
; İS. Felç geçirdiniz mi?
| 18. Saranız var mı?
. 17. Herhangi bir depresyon veya ağın üzüntü geçlrd&iz mi?
t lb. Hafıza kaybı veya unutkanlığınız var mı?
J Surmenaj geçirdiniz mi?
? 1». Çefitli atnir bozukluklarınız var mı? veya geçirdi-
' nlz mi?

30. Uyuşturucu ilâç veya narkotik aUfkanliklannix var ıra
veya varmıydı?

31. Aatn içki âbakanugınu var mı veya varmıydı?
33. Slnlrlimi3inlz?
23. Çalınmanız sıhhi sebeplerden dolayı kısıtlanmış mıdır?
34. Hiç hayat sigortan müracaatı yapıp sıhhi nedenlere

reddedildiniz mi?
15. Bir ekil hastanesinde veya sanatoryumda tedavi edil-

diniz mi?
38. Fiziksel veya akli sebeplerden Sturd askerlikten veya bir

içten çıkarıldınız mı?
£7. Hiç malulen emekli olma veya Igteu ayrılma durumunuz

oldu mu?
M. Ciddi olarak intihar etmeyi dflfundunQz mü vtya teteb-

bu* tttiniz mi?

VMMfiM v* Um» HMtna Sayte: M
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39. Kanunlara göre mahkûm edildiniz mi?
(16 yaşndan önce olanlar ve 350,— TL. sına kadar olan
trafik cezalan hariç)

SO. Yukarıda sorulanlardan ayrı olarak herhangi önemli bir
hastalığınız veya sakatlığınız var mı?

M. Son 3 senedir kas i-5 değiştirdiniz ve hangi iğlerde ça-
lıgtınız ?

S3. Şimdiki iğinizde ne kadar zamandan beıi bulunuyorsunuz?
33. Kısaca şimdiki sıhhi durumunuzu belirtiniz.
34. 1-30 No. lu sorularda vermek istediğiniz detayları yazı-

nız. Daha fazla yere ihtiyacına olacaksa ek bir sayfa
kullanabilirsiniz.

Yukarıda verilen bilgilerin tarafımdan ve doğru olarak verildiğini beyan eder,
AEK.'nuo bu bilgileri, yetki belgesi vermek İçin kullanmasını kabul ederim.

Turin:
(Teıial) :

(Müracaatçının İmzam)
EK — S

NÜKLEER TESİSLER İÇtN YETKİLENDİRİLMİŞ İŞLETME TEKNİSYENİ
YAZILI SINAV KONULARI.
(Tesise Uygulanabilir Oranda)

1. Atomun yapısı, bağlanma enerjisi, fisyotı reaksiyonu nötron enerjileri, ya-
vaşlama, fisyondan açığa çıkan enerji, nötron çogaumı, kaynak etkileri, kontrol cıı-
buğu etkileri, kritiklimin belirtileri;

2. Reaktörün kalp yapı», yakıt elemanları, kontrol çubukları, nötron elem*
dedektörleri, kalbin projelendirme karakteristikleri (-.akıt miktarı) hacim oranları,
fazla reaktivite, çubuk ve yakıt kıymetler!;

3. Birinci «oğutma devresinin proje esasları, elemanları, kapasiteleri, güvenlik
sistemleri;

4. İkinci soğutma devresinin proje esasları, elemanları, kapasiteleri, gttvenUk
•istemleri,

5. Yardımcı sistemleri;
«. Sıcaklık, bauıng, reaktivite ile yük değişikliklerinin etkileri;
7. lıjetme sınır değerleri, bunların nedenleri ve normal İsletme değerleri;
8. Reaktlviteyi kontrol mekanizman, kumanda ve kontrol sisteminin proje

«Malan, elemanları, görevleri;
9. Alarm «İstemleri, seviyeleri, gSrevlerl;
10. Yedek ve tehlike hail sistemleri, elemanları kapasiteleri görevleri;
11. Tesisin normal ve tehlike hali isletme kuralları;
13. Ç>|itli tuh kalınlıkları, korunak yapısı, sızdırmaz mahaller, radyasyon böl-

felerl, bu bölgelerden geçiş kuraiian;
İS. Alarm, radyasyon ölçme ve kayıt jlsteırJeri, çalınma prensipleri göre» ve
ten;
24. Radyasyondan korunmanın esasları ve İşlemleri.

EK — 4
NÜKLEER TESİSLER İÇİN TECRÜBELİ İŞLETMECİLERİN YAZILI

SINAV KONULARI
(Yetkilendirilmiş ttletme Teknisyeni Yazılı Sınavı Konularına, Ek Olarak)
1. Tesise ait imletme belgesini* Kapaaım ve ^uur^rı;
i. Tesisin projelendirme ve isletmesinin çeşitli değerleri;

VOrSm» vt Idtr* UlOtnO Styfa: tT
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3. Tesiste proje ve işletme kuralları degiçikligi yapmak için yapılması gere-
kenler;

4. Deneme, zırhlıma değişikliği, bakım işlemleri ve çeşitli radyasyon sızma ve
bulagmalannda yapılacak işlemler ve uyulacak kurallar;

5. Fisyon olayı, nStrosi çoğalması, kaynak ve kontrol çubuğu etkileri kritik
durumun belirtilerini ayrıntıları ile açıldıyacak ve Öğretecek seviyede ReaktSr Teorisi
bilgisi;

6. Soğutucu kimyası ve sıcaklık basınç ve reaktivite değişikliklerinin neden vo
etkilerini İhtiva eden özel İşletme karakteristikleri;

7. Reaktörün kalbine ilk yakıt yükleme kalpteki değişiklikler kontrol çubuğu
programlan, kalp reaktivitesî Özerinde çeşitli iç ve dış etkilerin düğerleri İle İlgili lq-
lem ve sınırlandırmalar;

8. Yakıt ijleme tesis ve işlemleri;

9. Sıvı ve katı radyoaktif artıkların temizleme ve işlemleri v. bu İğler için ge-
rekli teçhizatlar.

EK — 5

NÜKLEER TESİSLER İÇİN TECRÜEELÎ İŞLETMECİ VE YETKÎL3N-D1R1LM1Ş

İŞLETME TEKNİSYENLERİNİN İŞLETME YERİNDE UYGULAMALI

SINAV KONULARI

Tecrtlbell İsletmeci ve Yetkilendirilmiş İsletme Teknisyenlerine lisans vermek
için yaptırılacak isletme yerinde uygulama sınavı genelli'de benzer kapsamdadır. Ada-
yın, tesise uygulanabilir oranda, tesise ait aşağıdaki hususları iyi kavramı} bulun-
duğunu göstermesi gerekir.

a • Tesisin bilhassa reaktiviteye etkili olacak teçhizatını"" çalıştırma öncesi iş-
lemleri (Genel Kontrol).

b • Tesisi durma halinden başlatmak ve güç seviyesine çıkarmak için kumandı
odasındaki cihazlarda yapılacak, basUtma öncesi iglemUri. başlatma ve istenilen güce
çıkma işlemi.

c - Durum bildiricileri, olumsuz ve tehlikeli hal bildiricileri, nedenleri Önceler!
alınacak karşı tedbirler.

d - Ölçme «istemleri, işaretin meydan» gelişi, iglenmsjL

e - Tesisin önemli karakteristikleri.

t - Normal, anormal ve tehlikeli hallerde kontrol ve kumanda teçhizatında yu-
• cak işlemler.

g - Soğutma sistemlerinin birinci ve ikinci devre tehlikeli hal soğutması ve
işletilmesi.

h • Tesisin reaktiviteye etki edebilecek olan yardımcı sistemlerinin isletilmesi.

i - SaMt radyosyon kaydedicileri ve .ilaruıiarı, tu;ı:ulıi!ır radyasyon ölçme alet-
leri ve persons! dozimetrelerinin kullanılması ve görevleri.

1 - Müsaade edilebilir radyasyon seviyesi, Üzerine çıkılmasına yetki verilen se-
vi.'eler, fazla radyasyon seviyesini azaltıcı işlemler; radyasyon tehlikelerinin önemi
ve (icrsonelitı etkilenmesine karşı korunma çareleri.

k • Tesisin «Tehlike Acı» plânı uygulayıcılarıma sorumlulukları.

1 - Teslsia güvenlik işletmesi ile ilgili sorumluluklaıın dağıtımında göıönüne
alınacak esaslar.
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