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YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:
RADYOAKTİF KİRLİLİĞE MARUZ KALMIŞ ALANLARIN ÇEVRESEL

İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİNE
İLİŞKİN YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, radyoakt�f k�rl�l�ğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel

�y�leşt�rme faal�yetler�n�n yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, radyoakt�f k�rl�l�ğe maruz kalmış alanlarda yürütülecek çevresel �y�leşt�rme

faal�yetler�n� ve bu faal�yetler� gerçekleşt�recek tüzel k�ş�ler� kapsar.
(2) Nükleer tes�sler�n, radyoakt�f atık tes�sler�n�n ve radyasyon tes�sler�n�n �şletmeden çıkarılması kapsamında

yürütülecek olan çevresel �y�leşt�rme faal�yetler� bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.
(3) Alandak� radyoakt�f maddeler har�c�nde d�ğer atıkların neden olduğu k�rl�l�ğe �l�şk�n yürütülecek faal�yetler

bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 2/7/2018 tar�hl� ve 702 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşk�lat ve

Görevler� �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamen�n 4 üncü maddes�n�n
yed�nc� fıkrası �le 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�,
İl�şk�l� Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n
785 �nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Alan: Çevresel �y�leşt�rme faal�yet�n�n yürütüleceğ�, koord�natları bel�rlenm�ş yer�,
b) Çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�: Radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�n�, radyoakt�f k�rl�l�ğ�n kısmen

g�der�lmes�n� ve/veya koruyucu tedb�rler�,
c) Koruyucu tedb�rler: Alandak� radyoakt�f k�rlenmeden kaynaklanan radyasyon maruz�yet�n� önlemek ya da

azaltmak �ç�n çalışanların ve halkın maruz kalma yollarına yönel�k alınab�lecek her türlü önlem�,
ç) Kuruluş: Çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n� yürütmek �ç�n Kuruma başvuruda bulunan ve/veya

yetk�lend�r�len Türk�ye Cumhur�yet� mevzuatına göre kurulmuş tüzel k�ş�y�,
d) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
e) Radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�: Radyoakt�f k�rl�l�ğe neden olan radyoakt�f maddeler�n Kurum tarafından

bel�rlenen sev�yeler�n altında kalacak şek�lde alandan uzaklaştırılması ve alanın kısıtlama olmaksızın kullanıma uygun
hale get�r�lmes�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Yetk�lend�rme
Genel �lkeler
MADDE 5 – (1) Radyoakt�f k�rl�l�ğe yol açan k�ş�, çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n� yürütmekten veya

yürütülmes�n� tem�n etmekten sorumludur. Çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n� yürütmek üzere b�r tüzel k�ş�den h�zmet
alınması, radyoakt�f k�rl�l�ğe yol açan k�ş�n�n sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(2) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren alanlar üzer�ndek� çevresel �y�leşt�rme faal�yetler� tamamlanmadıkça, bu
alanlar üzer�nde herhang� başka b�r faal�yet yürütülemez.

(3) Çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�nde ve alanın düzenley�c� kontrolden çıkarılmasında Kurum tarafından
bel�rlenen doz sınırları, serbestleşt�rme sev�yeler� �le referans sev�yeler esas alınır.

(4) Kuruluş çevresel �y�leşt�rme faal�yetler� kapsamında, alan ve durum özel�nde gerekçel� olarak;
a) Radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�,
b) Sadece koruyucu tedb�rler alınması,
c) Radyoakt�f k�rl�l�ğ�n kısmen g�der�lmes� ve koruyucu tedb�rler alınması,
faal�yetler�nden b�r�n� yürüteb�lmek �ç�n Kuruma d�lekçe �le yetk�lend�rme başvurusunda bulunur. Başvuru

d�lekçes�n�n ek�nde, �çer�ğ� 6 ncı maddede düzenlenen b�lg� ve belgeler yer alır.
(5) Yetk�lend�rme başvurularında Kuruma sunulacak b�lg� ve belgeler, b�r� basılı d�ğer� elektron�k ortamda

olmak üzere �k� kopya hal�nde sunulur. Basılı kopyanın Kuruma sunulmuş olan elektron�k kopyadan üret�lm�ş olması
ve elektron�k kopya �le aynılığı Kuruluşun sorumluluğundadır. Kuruluş, kopyaların aynı olmamasının yol açab�leceğ�
sonuçlardan dolayı Kurumdan herhang� b�r talepte bulunamaz.

(6) Kurum başvuruda sunulan b�lg� ve belgeler� “H�zmete Özel” g�zl�l�k dereces�nde �şleme tab� tutar. Kuruluş
tarafından, “H�zmete Özel”den daha yüksek g�zl�l�k dereces� olduğu değerlend�r�len b�lg� ve belgeler bulunması
durumunda bu b�lg� ve belgeler, g�zl�l�k dereces�n�n gerekt�rd�ğ� usule uygun olarak ek belge hal�nde sunulur.

(7) Başvuru d�lekçes�n�n ek�nde yer alan b�lg� ve belgeler�n Türkçe olması esastır. Ancak, Kuruma sunulacak
olan b�lg� ve belgelerden Kurum tarafından uygun görülenler İng�l�zce olarak sunulab�l�r.

(8) Kuruluş, yetk�lend�rme �ç�n Kurum tarafından bel�rlenen �şlem ve h�zmet bedeller�n� öder.
(9) Kuruluş, çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�ne �l�şk�n ölçüm, test, muayene, kal�brasyon ve benzer� h�zmetler�,

alanında akred�te ed�lm�ş olması kaydıyla, kend� bünyes�ndek� b�r�mlerden veya d�ğer kuruluşlardan tem�n eder veya
ed�lmes�n� sağlar.



(10) Yürütülecek çevresel �y�leşt�rme faal�yetler� �ç�n ulusal mevzuatın gerekt�rd�ğ� d�ğer �z�n, onay, ruhsat ve
benzer� belgeler� almak Kuruluşun sorumluluğundadır.

Yetk�lend�rme başvurusu
MADDE 6 – (1) Kuruluş, radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�n� �çeren çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�ne �l�şk�n

yetk�lend�rme başvurusunda;
a) K�ml�k b�lg�ler�n�,
b) Yönetsel yapısını ve sorumlulukların dağılımını,
c) Yasal tems�lc�ler�n� ve bu tems�lc�ler�n �mza s�rküler�n�,
ç) Alanın mülk�yet�ne veya kullanım hakkına �l�şk�n belgey�,
d) Alana �l�şk�n adres, koord�nat, yüz ölçümü, uygun ölçekl� har�talar ve alan üzer�nde varsa radyoakt�f

k�rl�l�ğe maruz kalmış olan yapı, s�stem ve b�leşenler�n yüz ölçümler�n� ve alandak� yerler�n� gösteren krok�ler�,
e) Alanın radyoakt�f k�rl�l�ğe maruz kalmasına neden olduğu b�l�nen ya da tahm�n ed�len geçm�ş ve/veya

devam eden faal�yetler hakkındak� b�lg� ve belgeler�,
f) Alandak� b�l�nen radyoakt�f, k�myasal ve b�yoloj�k k�rl�l�k kaynaklarını,
g) Faal�yet takv�m�n�,
ğ) Tekn�k altyapısını, deney�m�n� ve �nsan kaynağını gösteren b�lg� ve belgeler �le varsa yüklen�c�ler�n ve alt

yüklen�c�ler�n çevresel �y�leşt�rme faal�yet�ndek� görevler�n�, sorumluluklarını ve yeterl�l�kler�n� gösteren b�lg� ve
belgeler�,

h) Radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�ne �l�şk�n asgar� olarak yöntem, ek�pman, radyoakt�f atık yönet�m�,
radyasyondan korunma ve ac�l durum önlemler�n� �çeren tekn�k raporu,

ı) Talep ed�lmes� durumunda, b�ç�m ve �çer�ğ� Kurum tarafından bel�rlenen, alanın radyoloj�k karakter�zasyon
raporunu,

�çeren b�lg� ve belgeler� Kuruma sunar.
(2) Sadece koruyucu tedb�rler alınmasını �çeren ya da radyoakt�f k�rl�l�ğ�n kısmen g�der�lmes� ve koruyucu

tedb�rler alınmasını �çeren durumlarda, başvuruda sunulacak b�lg� ve belgeler Kurum tarafından ayrıca bel�rlen�r.
Yetk�lend�rme başvurusunun değerlend�r�lmes�
MADDE 7 – (1) Kurum sunulan b�lg� ve belgeler� gözden geç�rme ve değerlend�rmeye tab� tutar. Kurum,

değerlend�rme sürec�nde Kuruluştan �lave b�lg� ve belge talep edeb�l�r.
(2) Sunulan b�lg� ve belgelerde görülen eks�kl�kler Kuruluşa b�ld�r�l�r. Kuruluş bunları Kurum tarafından

bel�rlenen sürede tamamlayarak Kuruma vermekle yükümlüdür.
(3) Yetk�lend�rme kararı Kurum tarafından ver�l�r. N�ha� kararın olumsuz olması hal�nde, bu durum gerekçeler�

�le b�rl�kte Kuruluşa b�ld�r�l�r. Kararın olumlu olması hal�nde, yetk�lend�rmeye �l�şk�n kapsam ve koşulları da �çeren
yetk� belges� Kuruluşa ver�l�r.

Çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n�n yürütülmes�
MADDE 8 – (1) Yetk� belges� alan Kuruluş çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n� bel�rlenen kapsam ve koşullar

çerçeves�nde yürütmeye başlar.
(2) Çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n�n yürütülmeye başlanması �ç�n yetk� belges� alındıktan sonra Kuruluşa

altı aya kadar süre ver�l�r.
(3) Kuruluş, faal�yet takv�m�nde değ�ş�kl�k yapılması gerekt�ğ� durumlarda, değ�ş�kl�ğ�n gerekçeler�n� de

�çeren raporu Kuruma sunar. Kurumun uygun bulması durumunda Kuruluş, faal�yet takv�m�nde değ�ş�kl�k yapar.
(4) Çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n�n yürütülmes� sürec�nde, yen� gel�şmeler veya denet�m bulguları ışığında,

daha önce saptanmamış veya d�kkate alınmamış yen� b�lg� ve bulgular elde ed�l�rse, Kuruluş çevresel �y�leşt�rme
faal�yetler�nde yapılacak değ�ş�kl�kler� ve/veya �lave çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n� bel�rler ve bu faal�yetler �le
gerekçeler�n� �çeren raporu Kuruma sunar. Kurumun uygun bulması durumunda Kuruluş, 5 �nc� madden�n onuncu
fıkrasında bel�rt�len sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, bu faal�yetler� yürütür.

(5) Kuruluş yetk� belges�nde bel�rt�len süre �çer�s�nde yetk�ye konu faal�yetler�n� yürütmeye başlamadığı
takd�rde veya faal�yet yürütülmeye başladıktan sonra altı aydan uzun sürel� faal�yetler�n� durdurması durumunda,
gerekçeler�n� �çeren b�r raporu Kuruma sunar. Kurum, durum özel�nde değerlend�rme yaparak yetk�lend�rmen�n
�ptal�ne, askıya alınmasına, devamına ya da yetk�lend�rmen�n kapsam ve koşullarında değ�ş�kl�k yapılmasına yönel�k
karar ver�r.

(6) Faal�yet takv�m�ne bağlı olarak çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�ne �l�şk�n �lerleme raporları, Kurum
tarafından bel�rlenen sıklıkta Kuruluş tarafından hazırlanarak Kuruma sunulur.

Alanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması başvurusu
MADDE 9 – (1) Radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�n� �çeren çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�n�n

tamamlanmasının ardından, Kuruluş alanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması amacıyla Kuruma başvuruda bulunur.
(2) Kuruluş alanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması başvurusunun ek�nde, yürütülen çevresel �y�leşt�rme

faal�yetler�ne �l�şk�n raporu ve alanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması �ç�n gerekl� şartların sağlandığını gösteren
radyoloj�k karakter�zasyon raporunu Kuruma sunar.

Alanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması başvurusunun değerlend�r�lmes�
MADDE 10 – (1) Kurum, alanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması başvurusunda sunulan b�lg� ve belgeler�

gözden geç�rme ve değerlend�rmeye tab� tutar. Kurum değerlend�rme sürec�nde �lave b�lg� ve belge talep edeb�l�r.
(2) Sunulan b�lg� ve belgelerde görülen eks�kl�kler Kuruluşa b�ld�r�l�r. Kuruluş bunları Kurum tarafından

bel�rlenen sürede tamamlayarak Kuruma vermekle yükümlüdür.
(3) Düzenley�c� kontrolden çıkarma kararı Kurum tarafından ver�l�r ve Kuruluşa b�ld�r�l�r.
Yetk�n�n sona ermes�
MADDE 11 – (1) Kuruluşun çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�ne �l�şk�n yetk�s�, aşağıdak� hallerde sona erer:
a) Kurum tarafından alanın düzenley�c� kontrolden çıkarma kararı ver�lmes�.
b) Sadece koruyucu tedb�rler alınmasını �çeren ya da radyoakt�f k�rl�l�ğ�n kısmen g�der�lmes� ve koruyucu

tedb�rler alınmasını �çeren durumlarda, Kurum tarafından yetk�lend�rme kapsamında bel�rlenen faal�yetler�n
tamamlandığına karar ver�lmes�.



c) Kuruluşun alan üzer�ndek� mülk�yet veya kullanım hakkının sona ermes�.
ç) Kuruluşun talep etmes� ve Kurumun uygun bulması.
d) Yetk�lend�rmen�n Kurum tarafından �ptal ed�lmes�.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�ğer durumlar
MADDE 12 – (1) Çevrede radyoakt�f k�rl�l�ğe yol açan ac�l durumlar sonrası yürütülecek çevresel �y�leşt�rme

faal�yetler� �ç�n Kurum gerekl� kararları alır.
(2) Radyoakt�f madde �le k�rlenm�ş malzemeler�n gömüldüğü alanlarda ve üzerler�nde yürütülmes� planlanan,

sadece koruyucu tedb�rler alınmasını �çeren çevresel �y�leşt�rme faal�yetler� �ç�n Kurumdan görüş alınır.
Denet�m ve yaptırım
MADDE 13 – (1) Kuruluşun çevresel �y�leşt�rme faal�yetler�ne �l�şk�n yükümlülükler�, �lg�l� yönetmel�k

hükümler� uyarınca Kurumun denet�m�ne tab�d�r.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler�n yürütülmes� sırasında �lg�l� mevzuat veya yetk� koşullarına,

Kurum kararlarına ve tal�matlarına aykırı hareket ed�ld�ğ�n�n saptanması hal�nde yaptırım uygulanır.
(3) Yaptırımlar; yetk�n�n askıya alınmasını, kısıtlanmasını, �ptal�n� ve 702 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

uyarınca uygulanacak �dar� para cezalarını �çer�r.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yapılmış ve henüz karara

bağlanmamış olan yetk�lend�rme başvuruları bu Yönetmel�k hükümler�ne göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


