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Is'GK, yor ve ir.şaat Usancı verilmesi ile ilgili iıvr türlü teknik çalınmaları yü-
rütmek vo lisans tekliflerini oluşturarak, sonucu AKIC'mn onayına sunmakla yüküm-
lüdür. İşletme ü.saDsınııı kademeleri olan yakıt yükleme ve deneme isletmelerine bağ-
lama kararlarım almaya yetkilidir.

NGK ayrıca lisans için başvuranların belgelerini incelemek ve eksiklikleri tü-
marnlatmak, güvenlik şartlarını gerektiği gibi uygulamadığı saptanan işleticilerden
gerekli her türlü tedbir alınmasını istemek yetkisine de sahiptir.

İşletme lisansı verilmiş bir nükleer reaktör tesisinde veya diğer nükleer tesis-
lerde, NGK görüşüne sunulmadan, ilk projede belirtilmiş olan çalışma sistemlerimle
bir değişiklik yapılamaz.

Nükleer Güvenlik Komitesinin Görevleri:
NGK nükleer tesislerin güvenliği konusundaki gerekli incelemeleri sevk ve idi-

re etmek, lisans başvurularım toplum güvenliği açısından değerlendirmek ve İşle-
mekte olan tesislerin şartlarından iapmamalarını gözetlemekle yükümlüdür.

NGK'nin başlıca görevleri şunlardır:
a) AEK Gene! Sekreterliği bünyesindeki Güvenlik Bölümlerinin kurulması,

gelişmesi ve gerektiği gibi çalışması için önerilerde bulunmak,
b) Nükleer Güvenlikle ilgili mevzuatın esaslarını beürlemîfc ve hazırlanmala-

rını temin etmek,
c) Lisans almak üzere baş vuranların belgelerini incelemek ve var ise noksan-

lıkların tamamlanmasını İstemek,
d) Lisans belgelerinin incelenmesini yönetmek, lisans kararışı oluşturmak ve

sonucu bir rapor ile AEK'nın onayına sunmak,
e) İşletme lisansı için sunulan son güvenlik ranoruau ve ekindeki belgeleri

değerlendirmek, inşaat sahasını ve kabul testlerini dene lemek, yakıt yükleme ve de-
neme işletmesinin başlama izinlerini vermek. Deneme işletmesi sonuçlarına göre luzır-

. lanacak bir rapor ile işletme lisansı verilmesi hakkında AEK'ya teklifte buluşmak,
f) İşletme lisansı verildikten sonra, denetim sonunda teskin g=ıekciği gibi ça-

lışmadığı tesiste güvenlik ve lisans şartlarına uyulmadığı saptandığı zaman gerekli
tedbirlerin alınmasını temin etmek. İstenilen tedbirler alınmadı*: takdirde tesisin bir
süre durdurulmasını veya lisansın iptalini AEK'na teklif etmek,

g) Lisansı İptal edilmiş bir tesisin işleticisi tarafından verilen raporu incelemek
ve yeniden işletmeye geçiş İzni için AEK'na öneride bulunmak,

h) İnşaat lisansı veya işietme lisansı alındıktan sonra, bir yıl içinde uygula-
maya geçmeyen kurucu ve İşleticilerin durumlarını inceleyerek l'ssssm geçerliliği
hakkında AEK'na öneride bulunmak,

1) Igletme lisansı verilmiş bîr tesiste yapılmak İstenen değişiklikleri gUven-
llk yönünden inceleyerek izin verilmesi hakkında görüş vermek.

Komitenin Çalışma Esasları :
a) NGK, B:.;î:irjn £ü£.~ısı üzerine toplanır. Toplantıya Komite üyelerinin yarı-

sından bir fazlası katılmış ise çalışmalara başlanır.
b) Toplantılara yalnız Komite üyeleri ve görüsü alınmak üzsre çağırılan uz-

manlar katılabilir.
e) Kararlar toplantıya katılan üyelerin ekseriyeti İle elınır. Oy e«itllŞl lsaün-

de Başkanın oy vermiş olduğu karar geçerli sayılır.
d) Lisans işlemleri İle ilgili son kaıarlans oy birliği Ue alınmış olması için

gayret sarfedilir. Bu mflmWm <»?•»""*'*' t •'•.i'rz? :••: ."/.... ;-:.ılja u><.-: :m gürufu ha-
sırlhnnn rapora ek o;r.:::-: AEK'aıa t^ücaine sunuiur.
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e) Lisans ig.'em! De yapılan İnceltmelerin sonucu varılan karer bir değerlendir-
n e raporu ile birlikte sunulur. Raporun son tjekli NGK'nde görüşülerek kabul eüll-
dikten sonra on&ytanmak üzere ASK Bagkanlıgı'na sunulur.

t) NGK'nin lisans müracaatları ile ilgili raporları AEK'ıun <5sel Ur toplaatısın-
da gerü '̂Jiür. Komite B&gkanı AEK toplantısında raporun sözcülüğünü yapmakia
yükümlüdür.

g) Rapo» AEK'nca yeterli bulunmayarak, Komiteye İade edilmesi halinde
NGIC'nin ille toplantısında yeniden görüşülerek yapılacak, işlemler saptanır ve ge-
rekll çalınmalar yapıldıktan sonra. ke3İn karara baglsnmak üzere son kez AEK Bag-
kanlığına sunulur.

ffGK. ite Genel Sekteterlik Güvenlik örgütü Arasındaki Hişkihr:
NGK'nin bu yönetmelikte belirtilmiş olar. görevlerinin yerine getirilmesinde

yardımcı olacak teknik insan gücünü oluşturmak üzere AEK Genel Sekreterliğinde
Nükleer Güvenlik Örgütü (NGO) kurulmuştur.

NGK'si İle Gene! Sekreterlik Güvenlik örgütü Arasındaki ttişkUcr:
Genel Sekreter Nükleer ve Radyolojik Güvenlik Yardımcısı'na bağlı 2 bölüm-

den olu;ur:
a) Nükleer Tesisler Güvenlik Bölümü
b) Radyolojik Güvenlik Bolümü
Bu bölümlerin her biri, -•
1 — Lisans tgleri Grubu.
2 — Mevzuat Grubu ve
S — Denetim Grubu olarak düzenlenir.
Nükleer Tesisier Güvenlik Bölümü, hertürlü lisans dokümanları üzerinde İnce-

leme yapmak, Komite'sin isteyeceği hesap ve etüdleri yapmak, değerlendirme rapor-
ların! hazırlanmasında yardımcı c!mak, ilgili lisans mevzuatını hazırlamak ve inja
halinde veya çalışmakta olan tesislerde Komlte'nin öngördüğü denetimleri yapmak
ve sonuçlarını bir raporla Komite'ye bildirmekle yükümlüdür.

Lisans Kararına Esas Teşkil Edecek Olan Toplantılarda Uygulanacak Usul:
NGK'&in lisana işlemlerini karara bağlayacağı son toplantıda algıdaki usul uy-

gulanır^:
a) Komite Başkanı, inceleme raporuna e u ı teşkil eden çatılmaların tümü hak- -

itmda bilgileri üyelere sunar.
b> Gerektiğinde çalışmaların ayrıntıları üzerinde bilgi almak üzere NGB'leri

ilgili elemanları toplantıya çağrılabilir.
c) Gerektiğinde, lisans müracaatın: yapmış, olan kurumun yetkilileri bilgilerine

bajvurulmak üzere toplantıya davet edilebilir.
fi) Komite Başkanı önemM görülen bazı noktaları ay anlatmak Özere uzman

kişileri de, bilgilerine başvurmak üzere, toplantıya davet edebilir.
e) Aydınlatıcı özellikleri geael toplantı lamamianuıUtan sonra, Koıaite kapalı

bir oturumda lisans müracaatı hakkındaki kararını verir ve değerlendirme raporu-
nun meL.Jnî saptar.

Komite Çalıstnatan tie tlgUi Mâli Hükümler:
KGK çalışmalarının yürütülmesinde aşağıdaki aıSll hükümler uygulanır:
fc) Komitenin toplantıları İle ilgili yol ve oturma giderleri Genel Hükümlere

göre AEK Genel Sekreterliği Bütçesinden ödenir.
b) Komite Uyeterine, oturum taşına, AEK'nca uygun görülecek miktarda b>.r

tazminat Kâcnlr.
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c) Komite çalışmalarına yardımcı ohtıaJt üıere öav»t <«3ii£cek yerli ve yaban-
cı uzmanları, AEK'nea saptanacak daiugma ücretleri cahil, hertCrlü masrafları AEK
Bütçesi içinde oluşturulacak bir tahsisattan ödc-oir. Bu makseîla davet çıkarılmadan
6nce ASK Genel Sekreteri'uin onayı alımr.

Genel Hükümler:
a) Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı gfln yürürlüğe girer.
b) Bu Yönetmelik hükümlerini BagbakanUk Atom Enerjisi Komisyonu yürütür.

Sosyal Güvenlik Bakanlığından: XYX
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 21C7 Sayılı Konuşla Değiştirilen 103 nel

Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları İle Zarurî Masraf Karşılıkların* İlişkin
Yüneimeli'K

Madda 1 — Sosyal Sigortalar Kanunu gete&nea. sigortalılar ile Sunlarm hak
sahibi kimseleri ve 35, 36, 40 ve 42 nci maddelerde sözü. edi.snlsr:

a) Muayene ve tedavi,

b) ProUz araç ve gereçleri ilâ ortopedö cihanların sağlanm'isı, takdması, ona-
rılması ve yenilenmesi,

c) Anal: s,
•"' fl) Sttrexli lşgörsmezlik veya malûllük dunanlarnun tespftlr""*~ -.—-•«-

e) Erkaj yaşlanma halirrfn tespiti,
/) SaglıS: auramlannm tespiti,
g) Kapmlann Kurumca yeterli eörülmemesi üzerine jieniden muayene,
h> Kontrol muayenesi,

için ilgili ı'.zmaRtn bulunmaması veya gerekli teşhis ve tedavi vasıtalarına! ol-
ma naşı. gibi önsmli bir sebeple, başka bir yere gönderilmeleri cereStiSi ve sağlık
durumları dolayüiyîe bunlara bir başkasının eşlik etmesinin gerekli buluadugu Ku-
rum heWm veya sagltk taırutu raporlaımda belirtilmek kaydıyla bımlar ve 15 yojıaa
kaçSar (15 ya? öaM» çocı&lar ile birlikte gidecek kimseler. Sosyal Sigortalar Kuru-
munun yerel ünitesi tarafından, yurt içinde ilgili uzmanın, teçhis ve tedavi vasıtaları-
nın 'bulunduğu en yakın yere gönderilirler.

Haklarında Sosyal Sigortalar Kanununun 109. .Haddesinde belirtildiği şekilde.
Wr rapor düzenlenmesi gerakenler ve bunların yukarıda fcelirtitea T&fafeatçaeri, Ku-
rumca ilgilinin bulunduğu yere en yakm ve tıtayesün'js sağlık kuıitlu nasvcut olan
Kurum sagUk tesisine gönderilirle!'.

Madde 2 — Birinci maddede belirtilen hallerde Kurumca, yurt İçinde Ut yer-
den basfta bir yere gönderilenlerin;

a) Trenle veya vapurla seyahatlerinde, iidııci mevki ücreti,

b) Tren veya vapur ulaşımı olmayan yerlerde yahut şehir içinde tıen veya
vapur ulaşımı bulunmayan, ssmtler arasnda baçka vasıtalarla îvnılacîk seyahatlerde
tarîîesine söîe tercar.an veya yerel rayice gore belgelere d-ıyanan yal paralan,

c) Tren veya vapur ulaşımı olmakla beraber, ayrıcı o yerde otobüs ulaşımı
d* varsa, otobüs ücreti,

Ancak, saS'-ik durumları dol:.yısiyle tren veya vapurla seypJhat etmeleri, ger*
feen ve bu husus hekimlerce berelenen hallert'.&, lüzum gösteriâen vesıta ücreti,

d) Hem irs.i hem de vapur ulaşımı olan yerlerde ise, »word» vasıta veye
marki hakkmâa açıkük 'bulunmesı ve bu hususun Sosyal SigortfJar Kurumunca ka-
bul edilmiş «iması nail iariç, Kunsnca tayin o'^ric^r: fc.ı • .:a \-^jr ikinci

Vîriür.
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