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RADYASYON CÜVENUâl TVZOÛO 
BttUNCt KISIM 
Q«nel Hükümler 

BUUNCt BOL.ÜK 
Kapsam, Terimler ve Kısaltmalar 

Kapsam 
Madde 1 — iyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarını bulunduran, kullanan, imal. 

İthal ve ihraç «den, alan, satan, taşıyan ve depolayan, resmi, "«1 kurum ve kurulur
lar ve gerçek kişilerce uyulman gereken kurallar bu Tüzükte gösterilmiştir. 

özgül aktivttesi gram basına 0.002 mikrocurte (kilogram basına 74 ktto 
Reeouerel) den daha as olan radyoaktif maddeler bu Tüzüğün kapsamı dışındadır. 

Terimler ve kısaltmalar 
Hadde 2 — Bu Tüzükte geçen terimlerin ve kısaltmalarla anlamlan aşağıda 

belirtilmiştir: 
A — İyonlaştırıcı radyasyonlar, maddesel ortamdan geçerken onunla etkile

şerek iyon çiftleri oluşturabilen X ısını, gamma ısım gibi elektromanyetik ısınlarla, 
kinetik enerjileri olan yüklü parçacıklar, ağır iyonlar ve serbest nötronlar gibi ta* 
aedk karakterli ışınımlardır. 

Ses dalgalarıyla, elektromanyetik spektrumun morötesi ve daha büyük dalga 
boylu bölgesi, bu tanımın kapsamı dışındadır. 

Bu Tüzükte iyonlaştırıcı radyasyon terimi yerine radyasyon sözcüğü kullanıl» 
mistir. 

B — Radyoaktivite birimleri. Curie <C1) ve Becnuerel (Bq) dir: 
1 — 1 Curie, saniyede 3,7xl0>o parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır. 
t — 1 Becauerel, saniyede bir parçalanma veren radyoaktif madde miktarıdır. 
1 Becquerel, 2,7x10-" Curledir. 
C — Rem (rem), radyasyon korunmasında kullanılan biyolojik eşdeğer dos 

birimi olup, soğurulan dozla kalite faktörünün çarpımına eşittir. 
Rad (rad),'soğurulan doz birimi olup, 1 gram madde içinde 100 erglik ener

ji soğurulmağı meydana getiren herhangi bir radyasyon dozudur. 
D — Radyasyon kaynağı, iyonlaştırıcı radyasyon ^yayınlayan radyoaktif 

maddelerle radyasyon yayınlayıcı veya Üretici aygıtlardır. 
E — Radyoaktif maddeler, bir veya birden çok İyonlaştırıcı radyasyon yayın

layarak çekirdekleri kendiliğinden bozunmaya uğrayan bir İzotopu, alaşım, karifim, 
çözelti veya bileşik olarak içeren maddelerdir. 

t* — Radyasyon yayın aygıtlar, bir veya birkaç tür İyonlaştırıcı radyasyonu, 
bettrU güvenlik önlemleri içerisinde ve denetim altında yaymak amacıyla yapılmış 
olan vs radyoaktif madde İçeren aygıtlardır. 

O — Radyasyon üretici aygıtlar, elektriksel, elektronik manyetik veya elektro* 
mekanik yöntemlerden biriyle yüklO parçacık veya ağır İyonları hızlandırarak belirli 
güvenlik önlemleri IçerVMad» ve denetim altında iyonlaştırıcı radyasyon üretmek 
dsare yapılmış röntgen maktnatan. betatron, lineer akMİerator, stktotroa va nötron 
jeneratörü git» aygıtlardar. 

H — Osgtn akUvtta, Ur radyoaktif maddenin l gramlık kütlesinin Curt* v:y% 
1 kilogramlık kütlesini» Ifeaaveref etaatnds* ifada edilen akUvite yoğunluğudur. 

f — OrnrtlmH alanlar, radyasyon güvenliği bakımından giriş ve çıkışların özel 
denetime ve İçerisindeki enhamalaru asal kuralları tmglı olduğu alanlardır. 

J — Radyasyon alanları, içinde «ahsan kişiler in İyonlaştırıcı radyasyonlara 
maruz kalalı alanlara*. Bunlar saarus kalınan ısınJama dOaeyme göre, 

1. TüTık ısınlaaaalana OM eadegor smırlaruun onda OçunO geçebOeceft icaba» 
ma durumu A alanları.» 

YI sası «e lav» tattan ta-fs: * 
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S — Yıllık mnlsmslsnn do> eşdeğer sınırlarının onda üçünün sadmesinin 
hiç beklenmediği «çalışma durumu B alanları» 

olmak üzere ikiye ayrılır. 
K — Radyasyon görevlisi, sürekli olarak denetimli alanlarda veya radyasyon 

kaynaklarıyla çalışan kişidir. 
Denetimli alanlarda veya radyasyon kaynaklarıyla geçici olarak veya ara m-

ra çalışan kişiler radyasyon görevlisi sayılmazlar. 
L. — Radyasyon kasası, istenmeyen Ur olay sonucu, radyasyon korunması 

standartlarıyla belirlenen sınırların çok Özerinde radyasyon dosu alınması veya rad
yoaktif bulaşma meydana gelmesidir. 

M — Radyoaktif yağışlar, nükleer patlamaların atmosfere yaydığı radyoak
tif maddelerin çeşitli biçimlerde yeryüzüne inmesidir. 

M — Kurum, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu anlamın, gelir. 
Tüzükte kullanılan diğer terimlerin anlamlan. Nükleer Tanımlar Yönetmeli

ğinde belirtilir. 
tKtNCt BOLÜM 

Görevler ve Yetkiler 
Hizmetlerin yürütülmesi 
Madde S — Radyasyon güvenliğine İlişkin hizmetler. Radyasyon Sağlığı ve 

Güvenliği DalresUıee yürütülür. 
Görevler ve yetkiler 
Madde 4 — Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesinin görevleri şunlardır: 
A — Radyasyon güvenliğine ilişkin ilke, mevzuat, standart ve tedbirleri belir

lemek üzere çalışmalar yapmak ve bunların uygulanmalarım sağlamak, 
B — Radyasyon kaynaklarına ve bu kaynaklan bulunduran, kullanan, imal. 

İthal ve ihraç eden, alan, satan, taşıyan ve depolsyan resmi, özel kurum ve kuruluş
lara ve gerçek kişilere lisans vermek, lisans koşullarına aykırı durumlarda lisans
larım geçici veya sürekli olarak iptal etmek, gerekirse, aygıt ve tesisin kapatılması
na karar vermek ve yasal kovuşturmaya geçilmesi için ilgili makamlara duyuruda 
bulunmak, 

C — Radyasyon kaynaklarının Ülkoye giriş, çıkış, transit geçiş vo taşınma
larına izin vermek. 

D — Bu Tüzük kapsamına giren işleri, radyasyon alanlarını, radyasyon gü
venliği bakımından sınıflandırmak ve denetlemek, 

• — Radyasyon kaynaklarıyla çalışanları ve toplumu, radyasyon tehlikelerin
den korumak amacıyla, gerekil tedbirleri almak, alınmasını sağlamak, 

F — Çevrenin radyoaktif artıklarla ve radyoaktif yağışlarla kirlenmesini en
gellemek amacıyla gerekil tedbirleri almak, alınmazım sağlamak, 

G — Radyasyon kazası halinde, alınması gerekil tedbirleri belirlemek ve uy* 
acılanmasını sağlamak, 

H — Radyasyon güvenliği için ilgili bakanlık ve kuruluşlarla İşbirliği yapmak, 
t — Radyasyon güvenliği konusunda araştırma, eğitim ve yayınlar yapmak ve 

ta konularda, ilgili kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak. 

tKINCt KISIM 
Temel Standartlar, Lisans, Mu, Denetin 

BflUNCtB0U»f 
Temel Standartlar 

Radyasyon güvenliği temel standartları 
Madde 8 — Radyasyon güvenliğine İlişkin' ilk* ve tedbirler aşağıda belirtilen 

radyasyon korunması trmel standartlarına gere düzenlenir : 

VD-aSM «• IdM SSMMS trytt : J 
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A — Görevi gereği, radyasyon kaynaklarıyla çalışan veya radyasyona maruz 

kalan kişilerin, iç ve dış radyasyon kaynaklarından bütün vücutlarının alacağı yıllık 
«ta 5 remi geçmeyecektir 

B — Radyasyon görevlisi sayılmayan kişilerin ve toplumdaki diğer kişilerin 
maruz kalacakları iç ve dış radyasyonun dozları toplamı, bütün vücut için, yılda 04 
remi geçmeyecektir. 

Taş sınırlaması 
Madde • — İt yasından küçükler, bu Tüzük kapsamına giren İslerde çalıştın-

ucmcı BOLUM 
Lisana 

Lisansa bağlı İçler 
Madde 7 — Bu Tuzak kapsamına giren radyasyon kaynaklarının bulundurul-
kullanılması, imal, İthal ve ihraç edilmesi, alınması, satılman, taşınması, de

polanması ve radyasyon kaynaklarıyla çalısılabilmesl, Kurumca verilecek lisansa 
bağlıdır. 

Bu isler, diğer bakanlık ve kuruluşlardan da İzin, ruhsat veya belge alınmasını 
gerektiriyorsa, bunların verilmesi. Kurumca lisans verilmesi ön kofuluna bağlıdır. 

Lisana gürleri 
Madde 8 — Lisans türleri, aşağıda gösterilmiştir : 
A — Radyasyon kaynaklarım bulunduran, kullanan, imal, İthal ve ihraç eden, 

alan, satan, taşıyan ve depolayan kistlere verilen lisanslar, 
B — Radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar, 
1 — Tıpta kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen lisanslar, 
3 — Sınai veya başka amaçlarla kullanılan radyasyon kaynaklarına verilen 

C — Radyasyon kaynaklarının kullanıldığı, depolandığı, 'mal edildiği, radyo
aktif artıkların zararsız hale getirildiği ve benzeri yerlere verilen lisanslar. 

Lisans başvurusu 
Madde » — Bu Tüzük hükümleri uyarınca lisans alması gereken kişi ve ku

ruluşlar, aşağıdaki bilgi ve belgeleri ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvururlar: 
A — Yapacakları İs için yeterli bilgileri bulunduğunu kanıtlayan resmi belge, 
B — Kurumca verilen ve başvuran tarafından doldurulan lisans başvuru 

formu. 
Bunlar dışında, lisans türüne göre aranacak diğer özel kofullar ve İstenecek 

belgeler, yönetmelikte gösterilir. 
Başvurunun değerlendirilmesi 
Madde 10 — Dilekçeyo eklenen belgeler yeterli görülürse. Kurumca görevten-

dUUen uzmanlarca, yerinde İnceleme yspılsrak bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Rad
yasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince değerlendirilir. Kofulların sağlandığı kaıusı-
aa varılırsa. Kurum Başkanlığınca onaylanan lisans belgesi başvurana verilir. Ek
siklikler varsa, bunlar başvurana bildirilir; lisans verilmesi bunların tamamlanması 
koşuluna bağadır. 

Lisans süresi ve şartlan 
Madde 11 — Lisana, türlerinin gerektirdiği ezel tedbirlerinin yanı ora, aşa. 

gıdakl genel şartlarla verilir: 
A — Lisans, 9 yıl Içû geçerlldu>. SUrenla bitiminde, 12 ad madde hükümlerine 

fflre yenilenebilir. 
B — Lisansın özel koşuitermde. Kurumun yanlı izniyle değişiklik yapuaMHr. 
C — Ustuu devredilemez. ' 
D — § inci maddenin ve C hnrtlerine g»re verilen ve kutlanılmayacak ota» 

nsnnslann sahiplen, İptali için kuruma başvurmak larvadadırlar. 
VBrOane «e l « n MMmfr fkyw. 4 • 
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Radyasyon kaynaklarım kullananların İtten ayrılmaları ve yerlerin* almanlar, 
bunlart çauetıranlarca Kuruma bildirilir. 

»sansın yenilenmesi 
Madde 12 — Uaanalann yenilenmesi için, süresinin bitiminden 6 ay önce. Ku

ruma bir dilekçeyle başvurulması gerekir. Başvuru dilekçesine eklenecek belgeler 
yönetmelikte gösterilir. 

Usanan İptali 
Madde 13 — Kurum utmanlarmca yapılan denetimler «raimde, ttaana koful

larına veya radyasyon güvenliği mevzuatına uyulmadı|ı belirlenirse, bir rapor dü-
aenlenir. Bu rapor, Radyasyon SagUgt ve Güvenliği Dairesince değerlendirilir. Ra
porda belirienen hususlar yerinde görülürse, ekalkUklertn ve sakıncaların giderilmesi 
iğin tav süre belirlenerek lisansın geçici olarak iptaline karar verilir. Kurum Baş
kanlığınca onaylanan' karar ilgiliye bildirilir. Verilen sure içinde öngörülen husus
ların giderilmesi halinde, İptal karan kaldırılır. 

ÜÇÜNCÜ BOLÜM 
bin 

tane bağlı İşler 
Madde l« — Radyasyon kaynaklanma taşınması, transit geçişi, ülkeye girişi 

ve çıkın, Kurumun yazılı iznine bağlıdır. Bu Tüzük hükümleri uyannea Utana veril* 
mlf olması İzin alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. 

Giriş ve çıkış izinleri 
Madde 15 — Radyasyon kaynaklarını ithal ve İhraç edecek olanlar, bunlara 

İlişkin profbrma faturaları ekledikleri bir dilekçeyle Kuruma başvurmak zorundadır
lar. Giriş ve çıkış izni. Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesince yapılacak inceleme 
sonuçlarına göre verilir. 

Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, iznin ven'mesi, 
bunun giderilmesine bağlıdır. 

Taşıma ve transit geçiş izni 
Madde 1« — Radyasyon kaynaklarını taşımak veya transit geçirmek isteyen

ler durumu Kuruma bildirmekle yükümlüdürler, izin, Kurum uzmanlarınca, gerekir
se, tışımenın başlayacağı yerde veya giriş gümrüğünde yapılacak inceleme sonuçlan-
na göre verilir. 

Radyasyon güvenliği esaslarına aykırı bir durum görülürse, İznin verilmesi, 
bunun giderilmesine bağlıdır. 

Taşıma ve transit geçiş izninin koşullan 
Madde 17 — Taşıma ve transit geçiş izni, yönetmeliğinde belirlenecek ocel 

koşullann yanı ura, aşağıdaki genel koşullarla verilir: 
A — Kurum uzmanlarınca bir yol belirlenmişle, taşıma bu yol Özerinden ya

pılacaktır. 
8 — Anca, radyasyon tehlikesi uyan işaretleri konulacaktır. 
O — Taşıma veya geçiş sırasında meydana gelecek kazalar en hısb haberleş

me aracıyla Kuruma bildirilecek ve Kurun uzmanlarınca öngörülen önlemler derhal 
alınacaktır. 

DÖRDÜNCÜ BOLÜM 

Denetime bağlı lalar 
Madde i t — Çalışma, alçalan hskırmndaaı bu TBaHk kapsamına giren resmi, 

Osel kurum vt kurumalar ve gerçek kişiler, Kurumun denetimine bagudv. 
Kurum uzmanlan. ba amaç» ilgili yar m tesislere girmek, gerekil s^rdoklatl 

behreleri İstemek ve acolemeh yetaMss sahiptirler. 
, Denetim araaod» UgHOtr. uzmanlara her tttrlO keteyugt göstermekle yakflm-

IBdOrler. 

rVMHs* W MaVV PaVSMal SnW*w t w 
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Denetim esealan 
Madde 19 — Denettin, haberli veya habersls olarak her zaman yapılabilir. 
Denetim, radyasyon kaynaklarının bulundurulduğu yerlerin fiziksel yünden 

İncelenmesini ve radyasyon düzeylerinin, radyoaktif madde miktarlarınla (konsan
trasyon) ölçülmesini, radyasyon kaynaklarınla TJUteye giriş), (ikim taşınması ve 
transit fecisi sıratında Tüzük ve yönetmelikte Öngörülen esaslara uyulup uyulmadı-
fmın İncelenmesini kapsar. 

Denetimin ayrıntıları ve İlgililerin denetim* İlişkin yükümlülükleri yönetmelik
te gösterilir. 

OÇUNCO KISIM 
Çeşitli ve Son Hükümler 

BOUNCt BÖLÜM 
Çeşitli Hükümler 

Kayıt tutma yükümlülüğü 
Madde 30 — Çabama alanları bakımından bu Tüzük kapsamına giren resmi, 

özel kurum ve kuruluşlar ve gerçek kişiler yönetmeliğinde öngörülen esaslara uygun 
olarak kayıt tutmakla yükümlüdürler. 

Radyasyon kaynaklarının kaybı ve çalınması 
Madde 21 — Bu Tüzük kapsamına giren radyasyon kaynaklanılın kaybı ve 

çalınman halinde, sorumlu ve görevlilerce derhâl gerekil tedbirler alınır ve durum «a 
nızb haberleşme aracıyla Kuruma bildirilir. 

Kurum uzmanlarınca, yerinde yapılan İnceleme sonucunda, radyasyon gü
venliği açısusdan öngör Uen yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine ge
tirilir. Bu konularda, gerekirse, ilgili kuruluşların yardımı İstenir, onlarla İşbirliği 
yapılır. 

Radyasyon kazaları 
Madde 23 — Bir radyasyon kazan halinde, lisans ve İzin kofulları gereğince 

abnması gerekil önlemler sorumlu ve görevlilerce derhal alınır ve durum en hızlı ha-
otrlesme aracıyla Kuruma bildirilir. 

Kurum uzmanlarınca yerinde yapılan İnceleme sonucunda, radyasyon güvenliği 
acısından öngörülen yönergelerin gereği, sözü edilenlerce, derhal yerine getirilir. 
Bu konularda, gerekirse. İlgili kuruluşların yardımı istenir, onlarla İşbirliği yapılır. 

Radyoaktif yağışlar 
Madde 23 — Radyoaktif yağışlara İlişkin ölçüm, kayıt ve değerlendirmelerin 

sonuçlan gerektirirse. Kurum, İlgili bakanlık ve kuruluşlarla İşbirliği yaparak top
lumun ve çevrenin korunması İçin gerekil önlemlerin alınmasını saflar. 

Radyasyon tesisleri plan ve projelerinin İncelenmesi 
Madde 24 — Radyasyon kaynaklannın kullanılması İmal edilmesi, depolan

ma*, radyoaktif artıkların taranış hale getirilmesi ve benzeri amaçlarla kurulacak 
tesisler İçin yapı yapacak olanlar, plan ve projelerin; ekledikleri bir dilekçeyle Ka
nıma başvurmak zorundedvtar. Plan v* projeler radyasyon güvenliği yönünden uy
gun bulunursa, durum, bulana üzerinde bdlrUUr. Vygua bulunmazsa, yapılması 
f a a l i değişiklikler ve a lana* gerekil tedbirler bir raporla llfUlye Mlotrflar. Tapı 
Hal verilmesi sırasında Kurumua plaa va projMerla redyasyoa güvenU*! yönünden 
aygun olduğa yotuadaJd bUduımı aranır. Tansa, Kurumca lisans verilmesi t samı 
anam, plaa ve projeye veya rapora uyulup uyulmedjf) lacdealr. 

rJcrjfaBounc 
t o s HOkOmter 

***** 3» — B* Tüzükte çıkarılması öngörCIen yönetmelikler, TOtOgsa ya-
jaaııâaa başlayarak l yıl kjtode yururlüfe konur. » 

«elem •«***•**< • 



7 Eylül 1989 — Sayı : 188»! RESMİ GAZETE Sayfa: 7 
Oaçjel Hadde — Bu Tüzüğün yürUrlüge girmesinden önce verUmlf oUn liaana» 

lar, rerllıa, tarihlerinden baalayarak 0 yıl •üreyle geçerlidir. Sureat dolmuf olaa B-
•anaların yenuenmeei için. Tüzüğün yflrürlOge girdili tarihten başlayarak S yıl İçin» 
At Kuruma bafrurulması gerekir. 

Yürürlük 
Madde 38 — 3680 tayın Türkiye Atom Knerflai Kuruma Kanununun 4 v t 

}0 uncu maddelerin* dayanılarak nanrianreij ** Damttayea incelenmla olaa ba TB» 
afta hükümleri Reamt Oatete'd* yayına gününde yürürlüğe girer. 

Yürütme 
Maada 27 — Bu TOsQk bükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

• _ 

Bakanlar Kurulu Kararı 
Karar Sayan • 83/1881 

Skll «Serbest BMgt MfldöttuUertnm Kurutu» GOrev, Yetki ve Çalışma 
lan» ila «Serbeet BBlgelerda TSrk LiranyU Yapılabilecek Ödemeler* Dair K a r a n a 
yflrûrMlge (umulman; 8/8/19M tarihli ve 223 aayın Kanun Hükmünde Kararnama'am 
17 net maddesi Jn son fıkra» y 6/3/1985 tarihli re 831* aayıh Serbeat Bölgeler 
Kanununun 8 uncu madderme göre, Bakanlar Kurulunca 18/8/1989 tarihinde karar* 
laatınlmıatır. » 

I. K. 
ıV. 

I. d. EMİM K. OKSAY . A. M. YILMAZ C. •OvOUAg 
YnJ. Darla» takanı Davlat takam 

A. T fMKKl M. T. TİTİZ A. KAMAMI M. N tUO» 
a*m OnM tikem MMUM 

M. VAVUZTCaK Y. AJCHAUT V. HALtKlCiU A. K. AlfTBMOÇİN 
IH* t ) — askaaı - Icietan takam Pı»lamı takanı kkjllya «• 6>ıııO> Bak 

M. V. OlNÇjaU» I. t . CİUY M. AVDIN 
ı OaafM «• taar Mam 8arm*riık f* lakta latam UK* «• SaejaJ Ya** * Maaa 

V. ATA80V M. N. POOAN M. KALGMÜ 
8W^k»jf*38n> anâTnagent f83r88aa "awVa3B3a ajan* PM^yeBataa/ı BaBBnvW 8jaaW*^^Paal v*V eeBJ^agfjp Ogfgenenenaguı 

H. 6 ARM. 8- N. TUBB. M. M. TA8ÇK>«UJ 
ı ««Tel 

' • - * • — Mtge MadaHaktatiaM Kanda*. Goree, 
Tttkt r» 

Madde 1 — Bakanlar Kurulunca yer TV nurları bettrienen terbeet bölgeler-
b« bOkftltt» bamaiuklan lOeriu VattOüenae baffe otonk, bar bert Vjm bir aar» 


