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9 Mart 2013  CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28582

YÖNETMELİK

Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumundan:

RADYOAKTİF ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, nükleer enerj�n�n ve �yonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı
sırasında ortaya çıkab�lecek radyoakt�f atıkların çalışanlar, toplum ve çevre �le gelecek nes�llere zarar vermeyecek
şek�lde güvenl� olarak yönet�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k radyoakt�f atıkların yönet�m�ne �l�şk�n faal�yet ve tes�slere uygulanır.

(2) Nükleer enerj�n�n ve �yonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı dışında kalan ancak radyoakt�f atık
ortaya çıkaran faal�yetler �ç�n bu Yönetmel�ğ�n uygulanab�l�r hükümler� geçerl�d�r.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 9/7/1982 tar�hl� ve 2690 sayılı Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumu Kanununun 4
üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) ve (f) bentler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;

a) Bar�yer: B�r radyoakt�f atık tes�s�nde radyoakt�f maddeler�n hareket�n� önleyen veya gec�kt�ren
tasarımlanmış veya doğal f�z�ksel engel�,

b) Bertaraf: Radyoakt�f atıkların ger� alma n�yet� olmaksızın uygun şek�lde n�ha� olarak depolanmasını veya
radyoakt�f gaz ve sıvı atıkların çevreye salımını,

c) Bertaraf tes�s�: B�r�nc�l amacı radyoakt�f atıkların bertarafı olan tes�sler�, yüzey, yakın yüzey, orta der�nl�kte
ve der�n bertaraf tes�sler�n�,

ç) Çevreye salım: Akt�v�tes� bel�rl� sınırları aşmayan radyoakt�f gaz ve sıvı atıkların planlı ve kontrollü olarak
çevreye bırakılarak bertaraf ed�lmes�n�,

d) Çoklu bar�yer: B�r radyoakt�f atık tes�s�nde kullanılan �ç �çe geçm�ş �k� veya daha fazla bar�yer�,

e) Depolama: Radyoakt�f atıkların ger� alma n�yet� �le b�r s�stem veya tes�s�n �ç�nde muhafaza altında
tutulmasını,

f) Der�n bertaraf tes�s�: Radyoakt�f atıkların bertarafı �ç�n oluşturulan ve radyonükl�tler�n b�yosferden uzun
döneml� yalıtımının sağlanması amacıyla, yüzeyden b�rkaç yüz metre veya daha der�nde bulunan duraylı jeoloj�k
yapılarda yer alan tes�s�,

g) Düzenley�c� kontrol: Kurumun, b�ld�r�m� yapılmış ya da yetk� alınmış faal�yetler üzer�nde, nükleer güvenl�k
ve emn�yet �le radyasyon, atık ve taşıma güvenl�ğ�n�n veya b�rey, toplum ve çevren�n radyasyondan korunmasının
sağlanması amacıyla yürüttüğü denet�m, kontrol ve değerlend�rme g�b� düzenley�c� faal�yetler�n�,
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ğ) İk�nc�l atık: Radyoakt�f atığın �şlenmes� sürec�nde oluşan radyoakt�f atıkları,

h) İşleme: Radyoakt�f atıklara uygulanan ön muamele, muamele ve uygunlaştırma adımlarını �çeren
faal�yetler�,

ı) İşletmeden çıkarma: Bertaraf tes�s� dışındak� tüm tes�sler �ç�n b�r daha �şlet�lmeme kararı ver�ld�kten sonra
bel�rl� b�r program çerçeves�nde yürütülen, tüm nükleer ve radyoakt�f maddeler�n tes�s dışına çıkarılmasını, tes�s�n
sökümünü ve sahanın Kurumun düzenley�c� kontrolünden çıkarılmasını hedefleyen etk�nl�kler bütününü,

�) Kapatma: Bertaraf tes�s�n�n �şletme faal�yetler�n�n tamamlanmasının ardından bel�rl� b�r program
çerçeves�nde yürütülen ve atıklara b�r daha ulaşılmayacak şek�lde tes�s�n kapatılmasını hedefleyen, tes�s� uzun vadede
güvenl� hale get�recek n�ha� mühend�sl�k çalışmalarını veya d�ğer çalışmaları da kapsayacak şek�lde �dar� ve tekn�k
etk�nl�kler bütününü,

j) Kaynak maddeler: Doğal �zotopları �çeren uranyum, 235 �zotopu doğal düzey�n altına düşmüş uranyum,
toryum, bunlardan herhang� b�r�n�n metal, alaşım, k�myasal b�leş�m veya yoğunlaştırılmış hal� ve bunlardan b�r�n�
veya daha fazlasını Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansı Yönet�m Kurulunun veya Kurumun bel�rleyeceğ� oranda �çeren
herhang� b�r maddey�,

k) Kısıtlı kullanım: Sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılmasının ardından, radyoloj�k nedenlerden dolayı
sahada geç�r�len zaman, sahaya g�recek k�ş�ler�n yaş grubu, araz� kullanımı g�b� hususlara �l�şk�n kısıtlar çerçeves�nde
kullanımını,

l) Kr�t�k grup: Bel�rl� b�r radyasyon kaynağı veya kaynaklarından ışınlanan ve en yüksek dozu alması �ht�mal�
olan toplum üyes� k�ş�lerden oluşan grubu,

m) Kr�t�kl�k: 9/9/1991 tar�hl� ve 20986 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tanımlar Yönetmel�ğ�nde
bel�rt�len kr�t�kal�tey�,

n) Kullanılmış nükleer yakıt: Nükleer reaktörden çıkarılmış ve mevcut hal�yle yen�den kullanılmayacak olan
ışınlanmış yakıtı,

o) Kurucu: Radyoakt�f atık tes�s� kuran gerçek ya da tüzel k�ş�y�,

ö) Kurum: Türk�ye Atom Enerj�s� Kurumunu,

p) Kuyu t�p� bertaraf: Radyoakt�f atıkların, sondaj yöntem�yle açılmış kuyularda n�ha� olarak depolanmasını,

r) Muamele: İyon değ�şt�rme, çöktürme, f�ltreleme ve yoğunlaştırma g�b� yöntemler� �çeren ve hedefler�
radyoakt�f atık �çer�ğ�n�n değ�şt�r�lmes�, atık hacm�n�n azaltılması ve radyonükl�tler�n ayrıştırılması olan faal�yetler�,

s) Nükleer madde: Kaynak maddeler ve özel bölüneb�l�r maddeler�,

ş) Nükleer tes�s: Kurum tarafından nükleer güvenl�k ve emn�yet�n göz önüne alınması gerekt�ğ� tesp�t ed�len,
nükleer maddeler�n üret�ld�ğ�, �şlend�ğ�, kullanıldığı, bulundurulduğu, yen�den �şlend�ğ�, depolandığı veya bertaraf
ed�ld�ğ� her türlü tes�s�,

t) Orta der�nl�kte bertaraf tes�s�: Radyoakt�f atıkların bertarafı �ç�n yüzeyden otuz �le b�rkaç yüz metre
arasındak� der�nl�klerde yer alan radyoakt�f atık tes�s�n�,

u) Ön muamele: Radyoakt�f atıklara uygulanacak toplama, ayırma, k�myasal olarak düzenleme ve
radyoakt�v�teden arındırma g�b� muameleye hazırlık �şlemler�n�,

ü) Özel bölüneb�l�r madde: Plütonyum-239, Uranyum-233, 235 veya 233 �zotopları bakımından
zeng�nleşt�r�lm�ş uranyum ve bunlardan b�r�n� veya daha fazlasını �çeren herhang� b�r maddey�,

v) Radyasyon tes�s�: Kurum tarafından bel�rlenen radyasyon uygulamaları �ç�n özel olarak tasarlanmış yerler�,
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y) Radyasyon uygulamaları: 24/3/2000 tar�hl� ve 23999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon
Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�nde ver�len muaf�yetler�n dışında kalan radyasyon kaynakları �le yapılan her türlü uygulamayı,

z) Radyoakt�f atık: Serbestleşt�rme sınırlarının üzer�nde akt�v�te konsantrasyonu �çeren ve b�r daha
kullanılması düşünülmeyen nükleer ve radyoakt�f maddeler �le radyoakt�f madde bulaşmış ya da radyoakt�f olmuş
yapı, s�stem, b�leşen ve malzemeler�,

aa) Radyoakt�f atık kabul kr�terler�: Radyoakt�f atığın tes�se kabul ed�lmes� �ç�n, atık paket�ne veya atık
formuna �l�şk�n radyonükl�tler�n t�p�, akt�v�te konsantrasyonu veya toplam akt�v�tes� ve benzer�nden oluşan ve
yetk�lend�r�len k�ş� tarafından bel�rlenen kr�terler�,

bb) Radyoakt�f atık paket�: Radyoakt�f atık formunu, kabını ve �ç zırhını �çeren ve uygunlaştırma sonucunda
elde ed�len paket�,

cc) Radyoakt�f atık tes�sler�: Radyoakt�f atık �şleme, depolama ve bertaraf tes�sler�n�,

çç) Radyoakt�f atık yönet�m�: Radyoakt�f atıkların toplanması, �şlenmes�, saha�ç� taşınması ve depolanması
veya bertarafı �le �lg�l� �dar� ve tekn�k bütün faal�yetler�,

dd) Radyoakt�f madde: Çek�rdekler� kend�l�ğ�nden bozunmaya uğrayarak radyasyon yayan �zotop veya
�zotopları �çeren maddeler�,

ee) Radyol�z: Maddeler�n �yonlaştırıcı radyasyonun etk�s� �le k�myasal yapısının değ�şmes�n�,

ff) Saha: Tes�s� f�z�ksel engellerle çevreleyen, sadece kontrollü g�r�ş çıkış yapılab�len ve üzer�nde tes�s
sah�b�n�n yetk�s� olan alanı,

gg) Sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması: Kurumun bel�rled�ğ� koşullar çerçeves�nde, sahada
düzenley�c� kontrol uygulanmasına gerek olmadığı yönündek� Kurum kararını,

ğğ) Sah�ps�z kaynak: Terk ed�lme, çalınma, kaybolma veya b�ld�r�m yükümlülüğüne uyulmaksızın devred�lme
g�b� sebeplerle kontrol dışı kalmış veya Kurum kayıtlarına değ�ş�k nedenlerle h�ç g�rmem�ş kapalı radyoakt�f
kaynakları,

hh) Serbestleşt�rme: B�ld�r�m veya yetk�lend�rme gerekt�ren uygulama veya faal�yetlerden kaynaklanan
radyoakt�f madde veya atıkların akt�v�teler�n�n bel�rl� düzeyler�n altında olması veya altına düşmes� sonucu
düzenley�c� kontrolden çıkarılmasını,

ıı) Serbestleşt�rme sınırları: Radyoakt�f madde ya da atıkların serbestleşt�r�leb�lmes� �ç�n sınır değer olarak
kabul ed�len akt�v�te konsantrasyonu ve yüzey bulaşma düzeyler�n�,

��) Tes�s: Nükleer tes�sler, radyasyon tes�sler� ve radyoakt�f atık tes�sler�n�,

jj) Tes�s koşulları: Normal �şletmeden ağır kazalara kadar tes�s�n bulunab�leceğ� farklı koşulları,

kk) Uygunlaştırma: Radyoakt�f atıkların taşınması, depolanması ve bertarafına uygun b�r forma
dönüştürülmes�n�, paketlenmes�n� ve gerekl� �se �lave b�r dış paket �le muhafaza ed�lmes�n� kapsayan �şlemler�,

ll) Yakın yüzey bertaraf tes�s�: Radyoakt�f atıkların bertarafı �ç�n yüzeyden en fazla otuz metre der�nl�kte yer
alan radyoakt�f atık tes�s�n�,

mm) Yen�den �şleme: Kullanılmış nükleer yakıtlardan kullanılab�l�r radyoakt�f �zotopların ger� kazanılması
amacıyla gerçekleşt�r�len �şlem�,

nn) Yetk�lend�r�len k�ş�: Yetk� gerekt�ren herhang� b�r faal�yet� yer�ne get�rmek üzere Kurum tarafından
yetk�lend�r�lm�ş k�ş�y�,

oo) Yüzey bertaraf tes�s�: Radyoakt�f atıkların bertaraf amacıyla yerleşt�r�ld�ğ� yüzeyde bulunan radyoakt�f
atık tes�s�n�,
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�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Radyoakt�f Atık Yönet�m�n�n Gerekler� ve İlkeler�

Sorumluluk

MADDE 5 – (1) Nükleer enerj�n�n ve �yonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı sırasında ortaya çıkan
radyoakt�f atıkların yönet�m�n�n sağlanması, mal�yet�n karşılanması da dâh�l olmak üzere, faal�yet� yürüten k�ş�n�n
sorumluluğundadır.

(2) Nükleer enerj�n�n ve �yonlaştırıcı radyasyon kaynaklarının kullanımı dışında kalan ancak radyoakt�f atık
ortaya çıkaran faal�yetler �ç�n, ortaya çıkan radyoakt�f atıkların yönet�m�n�n sağlanması, mal�yet�n karşılanması da
dâh�l olmak üzere, söz konusu faal�yet� yürüten k�ş�n�n sorumluluğundadır.

Çalışanlar, toplum ve çevren�n korunması

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len radyoakt�f atıkların çalışanlar, toplum ve çevreye olan etk�ler�n�n
�z�n ver�len düzeylerden fazla olmaması ve gelecek nes�ller üzer�nde gereks�z yük oluşturmaması �ç�n gerekl� önlemler
alınır.

(2) Radyoakt�f atık yönet�m�nde, gelecek nes�ller üzer�ndek� olası etk�ler ş�md�k� nes�ller �ç�n �z�n ver�lenden
daha fazla olmayacak şek�lde tüm önlemler alınır.

(3) 21 �nc� maddede bel�rt�ld�ğ� şek�lde muaf�yet veya serbestleşt�rme sınırlarının üstünde olan h�çb�r
radyoakt�f atık çevreye ver�lemez.

(4) Radyoakt�f atıkların yönet�m adımlarında oluşan �k�nc�l atıkların yönet�m� de bu Yönetmel�k hükümler�ne
tab�d�r.

(5) Türk�ye Cumhur�yet� egemenl�k sınırları dışarısında yürütülen b�r faal�yet sonucu ortaya çıkmış olan
radyoakt�f atıklar �şleme, depolama veya bertaraf etme amacıyla Türk�ye sınırları �çer�s�ne sokulamaz.

Radyoakt�f atık oluşumunun kontrolü

MADDE 7 – (1) Radyoakt�f atıkların oluşumunun hac�m ve akt�v�te olarak mümkün ve makul olan en düşük
sev�yede tutulması �ç�n yetk�lend�r�len k�ş� tarafından gereken tüm önlemler alınır.

Sınır ötes� etk�ler

MADDE 8 – (1) Radyoakt�f atık yönet�m�nde atıkların ülke sınırları ötes�ndek� �nsan ve çevre üzer�nde
yaratab�leceğ� olası etk�ler d�kkate alınır.

Radyoakt�f atık yönet�m adımlarında etk�leş�m

MADDE 9 – (1) Radyoakt�f atıkların yönet�m�nde farklı ve b�rb�r� �le etk�leş�ml� adımlar arasındak� �l�şk�ler
d�kkate alınır. Atıkların özell�kler�n�n bel�rlenmes�, �şlenmes� ve taşınması g�b� herhang� b�r adım �ç�n planlama
yapılırken, d�ğer atık yönet�m adımlarının çalışanlar, toplum ve çevreye etk�ler� �mkân dah�l�nde göz önünde
bulundurulur.

(2) Her adımda görev, yetk� ve sorumluluklar açık ve anlaşılır b�r şek�lde tanımlanır.

Kr�t�kl�k ve radyoakt�f bozunum ısısı

MADDE 10 – (1) Radyoakt�f atık yönet�m�ne �l�şk�n faal�yet ve tes�slerde bölüneb�l�r maddelere �l�şk�n tüm
�şlemlerde kr�t�kl�k kazasını önlemek �ç�n gerekl� tüm önlemler yetk�lend�r�len k�ş� tarafından alınır.
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(2) Yetk�lend�r�len k�ş� radyoakt�f atık yönet�m�ne �l�şk�n faal�yet ve tes�slerde radyoakt�f bozunum ısısını
d�kkate alarak gerekl� önlemler� alır.

Der�nl�ğ�ne savunma

MADDE 11 – (1) Yetk�lend�r�len k�ş� tarafından, radyoakt�f atıkların yönet�m�ne �l�şk�n tüm faal�yetlerde ve
tes�slerde der�nl�ğ�ne savunma stratej�s� uygulanır. Bu stratej� gereğ�nce atıklar �le çalışanlar, toplum ve çevren�n
arasına yerleşt�r�len bar�yerler�n etk�nl�ğ�n� korumak ve �şletme sırasında meydana geleb�lecek olayların kazaya
dönüşmes�n� önlemek ve oluşan kazaların da etk�ler�n� azaltmak �ç�n h�yerarş�k yapıda, b�rb�r�nden bağımsız, farklı ve
�ç �çe geçm�ş b�r d�z� uygulamadan oluşan önlemler alınır.

Radyasyondan korunma

MADDE 12 – (1) Radyoakt�f atık yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetlerde ve tes�slerde Radyasyon Güvenl�ğ�
Yönetmel�ğ�n�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�ld�ğ� şekl�yle, b�rey, toplum ve çevren�n radyasyondan korunması amacıyla
radyasyondan korunma �lkeler� yetk�lend�r�len k�ş� tarafından esas alınır ve uygulanır.

Emn�yet

MADDE 13 – (1) Radyoakt�f atıkların yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetlerde ve tes�slerde yetk�lend�r�len k�ş�
tarafından nükleer ve radyoakt�f maddeler�n emn�yet� sağlanır.

Yönet�m s�stem�

MADDE 14 – (1) Radyoakt�f atık tes�s� �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�, tes�s�n yer�n�n bel�rlenmes�nden �şletmeden
çıkarılması veya kapatılması ve sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması tamamlanıncaya kadar bütün aşamalar �ç�n
radyoakt�f atık yönet�m� �le �lg�l� bütün faal�yetler� kapsayan yönet�m s�stemler�n� oluşturur ve uygular.

Güvenl�k yönet�m�

MADDE 15 – (1) Radyoakt�f atık tes�s� �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�, yetk� aldığı faal�yet�, en yüksek öncel�ğ� atık
güvenl�ğ� konularına tanıyan, yetk� ve sorumluluk sınırları �le �let�ş�m yöntemler� bel�rl� olan b�r yönet�m mekan�zması
�ç�nde hayata geç�r�r.

Güvenl�k kültürü

MADDE 16 – (1) Radyoakt�f atık tes�sler�nde atık güvenl�ğ� �le �lg�l� konulara en yüksek öncel�ğ�n ver�lmes�,
yetk�lend�r�len k�ş�n�n üst yönet�m�nce b�r �lke olarak kabul ed�l�r. Pol�t�kalar ve �dar� yapılar oluşturulurken bu
güvenl�k kültürü �lkes� temel alınır ve personel�n bu �lkey� ben�msemes� sağlanır.

İnsan faktörü

MADDE 17 – (1) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n güvenl�ğ�n� etk�leyeb�lecek tüm faal�yetlerde olası �nsan hataları
d�kkate alınır ve �şletme personel�n�n yükünü azaltmak ve �nsan hatalarını en aza �nd�rmek amacıyla yetk�lend�r�len
k�ş� tarafından s�stemler oluşturulur.

Şeffaflık

MADDE 18 – (1) Radyoakt�f atık yönet�m�nde halk ve tüm paydaşlar etk�l� b�r şek�lde b�lg�lend�r�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Radyoakt�f Atık Yönet�m Adımları

Radyoakt�f atık özell�kler�n�n bel�rlenmes�

MADDE 19 – (1) Radyoakt�f atık yönet�m� adımları arasındak� geç�şler�n kolaylaştırılması �ç�n radyoakt�f atık
üret�c�s� tarafından �lk adım olarak atıkların f�z�ksel, b�yoloj�k, k�myasal ve radyoloj�k özell�kler� bel�rlen�r.
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Radyoakt�f atıkların sınıflandırılması

MADDE 20 – (1) Radyoakt�f atıklar radyoakt�v�te sev�yeler�ne ve �çerd�kler� radyonükl�tler�n yarı ömürler�ne
göre çok kısa ömürlü, çok düşük sev�yel�, düşük ve orta sev�yel� �le yüksek sev�yel� radyoakt�f atıklar olarak
sınıflandırılır.

(2) Radyoakt�f atık yönet�m�nde uygulanacak adımlarda atık sınıfı d�kkate alınır.

Serbestleşt�rme ve muaf�yet

MADDE 21 – (1) Akt�v�te sev�yeler� Radyasyon Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�nde ver�len muaf�yet sınırlarının
altında olan atıklar düzenley�c� kontrolden muaftır.

(2) Nükleer tes�slere �l�şk�n faal�yetler kapsamında ortaya çıkan radyoakt�f madde ve atıkların serbestleşt�rme
sınırları �le �lg�l� usul ve esaslarda Nükleer Tes�slerde Serbestleşt�rme ve Sahanın Düzenley�c� Kontrolden
Çıkarılmasına İl�şk�n Yönetmel�k esas alınır.

Çok kısa ömürlü radyoakt�f atıklar

MADDE 22 – (1) Muaf�yet sınırının üzer�nde radyoakt�v�te �çeren, en fazla b�rkaç yıl depolandıktan sonra
akt�v�te �çer�ğ� serbestleşt�rme sınırlarının altına düşerek serbestleşt�rmeye uygun hale gelecek olan atıklar çok kısa
ömürlü radyoakt�f atık olarak sınıflandırılır.

Çok düşük sev�yel� radyoakt�f atıklar

MADDE 23 – (1) Muaf�yet sınırının üzer�nde radyoakt�v�te �çeren, çok kısa ömürlü radyoakt�f atık sınıfına
g�rmeyen ve serbestleşt�rme sınırlarının da yaklaşık 100 katının altında akt�v�te konsantrasyonu �çeren radyoakt�f
atıklar çok düşük sev�yel� radyoakt�f atık olarak sınıflandırılır.

(2) Çok düşük sev�yel� radyoakt�f atıkların bertarafı yüzey bertaraf tes�sler�nde gerçekleşt�r�leb�l�r.

Düşük ve orta sev�yel� radyoakt�f atıklar

MADDE 24 – (1) Radyoakt�v�te sev�yeler� çok düşük sev�yel� radyoakt�f atıkların akt�v�te
konsantrasyonundan fazla olan ancak yüksek sev�yel� radyoakt�f atık sınıfına g�rmeyen atıklar düşük ve orta sev�yel�
radyoakt�f atık olarak sınıflandırılır.

(2) Uygunlaştırma �şlem�nden sonra, �çerd�ğ� alfa yayıcı radyonükl�t konsantrasyonu tüm atık paketler� �ç�n
ortalama 400 Bq/g ve tek atık paket� �ç�n 4000 Bq/g’ın altında olan düşük ve orta sev�yel� radyoakt�f atıklar yakın
yüzey bertaraf tes�sler�nde bertaraf ed�leb�l�r.

(3) Uygunlaştırma �şlem�nden sonra alfa yayıcı radyonükl�t konsantrasyonları düşük ve orta sev�yel�
radyoakt�f atıklar �ç�n �k�nc� fıkrada bel�rt�len konsantrasyon l�m�tler�nden yüksek olan düşük ve orta sev�yel�
radyoakt�f atıklar yalnızca orta veya der�n bertaraf tes�sler�nde bertaraf ed�l�r.

(4) Düşük ve orta sev�yel� radyoakt�f atık paketler� çevresel aşınmaya dayanıklı, f�z�ksel olarak güvenl� ve
korunaklı b�r yapı �çer�s�nde depolanır. Depolanacak düşük ve orta sev�yel� atık kabına gerekt�ğ�nde �lave zırhlama
yapılır.

Yüksek sev�yel� radyoakt�f atıklar

MADDE 25 – (1) Kurum tarafından radyoakt�f atık olarak kabul ed�len kullanılmış nükleer yakıtlar, yen�den
�şleme sonucunda ortaya çıkan ve f�syon ürünler� ve akt�n�tler� �çereb�lecek radyoakt�f atıklar ve bunların akt�v�teler�ne
yakın sev�yede akt�v�teye sah�p d�ğer radyoakt�f atıklar yüksek sev�yel� radyoakt�f atık olarak sınıflandırılır.

(2) Yüksek sev�yel� radyoakt�f atıklar yalnızca der�n bertaraf tes�sler�nde bertaraf ed�l�r.

(3) Yüksek sev�yel� radyoakt�f atıklar ve kullanılmış nükleer yakıtlar, bertaraf tes�sler�ne veya yen�den �şleme
tes�sler�ne gönder�lene kadar radyoakt�f bozunum ısısının azaltılması ve kr�t�kl�k d�kkate alınarak depolanırlar.
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İşleme

MADDE 26 – (1) Ön muamele adımında atıkların radyonükl�t �çer�ğ�, radyoakt�f bozunum ısısı, f�z�ksel hal�,
b�yoloj�k özell�kler�, k�myasal akt�fl�ğ�, radyoakt�v�tes� ve bulaşma sev�yes� d�kkate alınır. Radyoakt�f atıklar
oluştukları yerlerde tüm özell�kler� ve yapılacak muameleye bağlı olarak çeş�tler�ne göre ayrılarak toplanırlar.

(2) Muamele adımında kullanılan s�stemler �şlevsell�ğ�n� korumak �ç�n düzenl� aralıklarla kontrol ed�l�r ve
gerekt�ğ�nde yen�len�r ya da değ�şt�r�l�r. Muamele, sonrak� radyoakt�f atık yönet�m adımlarına mümkün olduğunca az
hac�mde radyoakt�f atık �let�lecek şek�lde gerçekleşt�r�l�r.

(3) Uygunlaştırma adımında radyoakt�f atıkların radyonükl�t �çer�ğ�, kr�t�kl�ğ�, radyoakt�f bozunum ısısı,
bulaşma sev�yes�, aşındırıcı madde �çer�ğ�, gaz üret�m ve f�z�ksel özell�kler� d�kkate alınır. Uygunlaştırma adımı
tamamlanan radyoakt�f atık paketler�n�n �ç ve dış etk�lere karşı bütünlüğünü koruması sağlanır.

Taşıma

MADDE 27 – (1) Kamusal karayolu ve dem�ryolu kullanılmayan tes�s sahası �ç�ndek� taşımalar har�ç olmak
üzere, radyoakt�f atıkların taşınması ve taşıma sırasında kullanılacak atık paketler�ne �l�şk�n �şlemler 8/7/2005 tar�hl�
ve 25869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoakt�f Madden�n Güvenl� Taşınması Yönetmel�ğ� �le bu konuya
�l�şk�n d�ğer mevzuat hükümler� çerçeves�nde yapılır.

(2) Tes�s �şlet�m� ya da �şletmeden çıkarılması �le yetk�lend�r�len k�ş�, saha �ç�nde yapılan taşımalar �ç�n kal�te
yönet�m, radyasyondan korunma ve saha �ç� ac�l durum prosedürler�n� oluşturur ve muhtemel radyasyona maruz
kalma yollarını göz önüne alarak gerekl� bütün tedb�rler� alır.

Depolama

MADDE 28 – (1) Radyoakt�f atıkların güvenl� olarak depolanmasında çoklu bar�yer yaklaşımı uygulanarak
atıkların çevreden yalıtımı sağlanır.

(2) Depolama adımında, depolanacak radyoakt�f atıkların radyo�zotop �çer�kler�, yarı ömürler�, akt�v�te
konsantrasyonları �le f�z�ksel, k�myasal ve b�yoloj�k özell�kler� d�kkate alınır. Radyoakt�f atıklar planlanan depolama
süres� göz önünde bulundurularak depolanır. Depolanması planlanan radyoakt�f atık paket�, f�z�ksel ve k�myasal olarak
kararlı olur. Atık kabının malzeme özell�kler�n�n bozulmasını ve ömrünün azalmasını önlemek �ç�n gerekl� tüm
tedb�rler alınır.

(3) Depolama, depolanan radyoakt�f atık paketler�ne test, denet�m, �zleme ve �nceleme yapılmasına olanak
sağlayacak şek�lde yapılır.

(4) Depolama, bertaraf önces� radyoakt�f atık yönet�m adımlarında ve adımlar arasında da uygulanab�l�r.

(5) Kullanılmış nükleer yakıtların depolanmasında 30/7/2010 tar�hl� ve 27657 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Nükleer Yakıt Çevr�m� Tes�sler�n�n Güvenl�ğ� İç�n Özel İlkeler Yönetmel�ğ� hükümler�ne uyulur.

Bertaraf

MADDE 29 – (1) Radyoakt�f atığın bertarafı, atığın çalışanlar, toplum ve çevre üzer�ndek� olası etk�ler�n�n
Kurum tarafından bel�rlenen zaman süres�nce kabul ed�leb�l�r sev�yelerde tutulmasını ve çevreden pas�f olarak
yalıtımını sağlayacak şek�lde yapılır.

(2) Yakın yüzey, orta der�nl�kte ve der�n bertaraf tes�sler�nde sadece uygunlaştırılmış radyoakt�f atıklar bertaraf
ed�l�r.

(3) Bertaraf tes�s�n�n uzun vadede güvenl�ğ�; elver�şl� jeoloj�k yapı, mühend�sl�k tasarım özell�kler�, uygun
radyoakt�f atık �çer�ğ� ve formu, �şletme �le kapatma ve sonrası döneme a�t prosedürler ve kontroller vasıtasıyla
sağlanır.

(4) Küçük hac�ml� düşük ve orta sev�yel� radyoakt�f atıklar kuyu t�p� bertaraf ed�leb�l�r. Kuyu t�p� bertarafta,
kuyuya yerleşt�r�len yüzeye en yakın atık paket�n�n yüzeyden der�nl�ğ�, bertaraf tes�s�n�n türünü bel�rler. Yüksek
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sev�yel� atıklar kuyu t�p� bertaraf ed�lemez.

Madenc�l�k atıklarının bertarafı

MADDE 30 – (1) Nükleer hammaddeler�n madenc�l�ğ�nden kaynaklanan radyoakt�f atıklar �le radyoakt�f atık
oluşumuna neden olan d�ğer cevherler�n madenc�l�ğ�nden kaynaklanan radyoakt�f atıklar, maden sahalarının �ç�nde yer
alan yüzey bertaraf tes�sler�nde, madenc�l�k faal�yet� �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumluluğunda bertaraf ed�l�r. Yüzey
bertaraf tes�sler�nde bertaraf ed�lemeyecek sev�yede akt�v�te konsantrasyonuna sah�p madenc�l�k atıkları bu
Yönetmel�k hükümler�ne göre uygun b�r bertaraf tes�s�nde bertaraf ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gaz ve Sıvı Radyoakt�f Atıkların Çevreye Salımı

Radyoakt�f gaz ve sıvı atıkların bertarafı

MADDE 31 – (1) Tes�s�n, yetk�lend�r�len k�ş� tarafından bel�rlenen çevreye salım l�m�tler�n� aşmayan
radyoakt�f gaz ve sıvı atıkları, çevreye salımı gerçekleşt�r�lerek bertaraf ed�l�r.

(2) Radyoakt�f gaz ve sıvı atıkların çevreye salıma uygun hale get�r�lmes� amacıyla gerekt�ğ�nde 26 ncı
maddede bel�rt�len �şleme adımı uygulanır.

(3) Yarı ömrü 100 günden kısa olan radyo�zotoplar �le C-14 ve H-3 �çeren radyoakt�f maddeler�n tıp, endüstr�
ve araştırma g�b� alanlarda kullanılmaları sonucu meydana gelen atıkların ve nükleer yakıt çevr�m� dışında oluşan
radyoakt�f atıkların çevreye salımı 2/9/2004 tar�hl� ve 25571 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoakt�f Madde
Kullanımından Oluşan Atıklara İl�şk�n Yönetmel�k gereğ�nce gerçekleşt�r�l�r.

(4) Kanal�zasyon s�stem�ne bırakılacak, çevreye salım l�m�tler�n� aşmayan sıvı haldek� radyoakt�f maddeler su
�çer�s�nde çözüleb�l�r ve dağılab�l�r özell�kte olur.

Doz kısıtları

MADDE 32 – (1) Radyasyon Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�n�n 7 nc� maddes�nde bel�rt�len radyasyondan
korunmanın opt�m�zasyonu �lkes� kapsamında halk �ç�n doz kısıtları her tes�s sahası �ç�n Kurum tarafından bel�rlen�r.

(2) Tes�s çalışanlarına yönel�k doz kısıtları faal�yet �ç�n yetk�lend�r�len k�ş� tarafından bel�rlen�r, tak�p ed�l�r ve
denetlen�r.

(3) Doz kısıtları tes�s�n tasarımında d�kkate alınır.

Çevreye salım l�m�tler�

MADDE 33 – (1) Halk �ç�n Kurum tarafından tes�s�n �şletme koşulları esas alınarak bel�rlenm�ş doz kısıtları
ve radyasyondan korunma opt�m�zasyonu esas alınarak, gaz ve sıvılar �ç�n ayrı ayrı olmak üzere, yetk�lend�r�len k�ş�
tarafından çevreye salım l�m�tler� bel�rlen�r. Nükleer tes�slerde çevreye salım l�m�tler� �nşaat ve �şletme �ç�n
yetk�lend�rme başvurusunda Kuruma sunulur. Yetk�lend�rme aşamalarında bu l�m�tler�n uygunluğu Kurum tarafından
değerlend�r�l�r. Kes�nleşm�ş değerler tes�s�n �şletme sınır ve koşulları kapsamında yer alır.

(2) Çevreye salım l�m�tler� her b�r radyonükl�t ya da radyonükl�t grubu �ç�n akt�v�teye �l�şk�n olarak yıllık
l�m�tler şekl�nde tanımlanır. Yıllık l�m�tlere �laveten, gerekt�ğ�nde daha kısa döneml� l�m�tler de bel�rleneb�l�r.

(3) L�m�tler bel�rlen�rken tes�s�n radyasyondan korunma opt�m�zasyonu çerçeves�nde bel�rlenen kontrol
tekn�kler� �le tes�s�n tüm �şletme durumları ve �şletmedek� potans�yel değ�ş�kl�kler d�kkate alınır.

(4) L�m�tler yen� �şlet�me geçen b�r tes�ste �lk 3 yıl �ç�nde, sonrak� süreçte 5 yıldan az olmamak üzere
yetk�lend�r�len k�ş� tarafından gözden geç�r�l�r, gerekl� �se yen�len�r.

(5) Tes�s�n �şletme durumlarında çevreye bırakılacak gaz ve sıvıların akt�v�tes� çevreye salım l�m�tler�n�
aşamaz.
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Çevreye salım l�m�tler�n�n aşılması

MADDE 34 – (1) Tes�ste meydana gelen olağandışı olaylar kapsamında, çevreye salım l�m�tler�n�n
aşılmasının planlandığı durumda, yetk�lend�r�len k�ş� tarafından durumun ayrıntıları ve salım gerekçeler� Kuruma
sunularak, salım neden�yle ve d�ğer kaynaklar da d�kkate alınmak suret�yle kr�t�k grupların alab�leceğ� maks�mum
etk�n dozların Radyasyon Güvenl�ğ� Yönetmel�ğ�nde halk �ç�n ver�len doz sınırlarının altında kalacağı göster�l�r.
Kurumun uygunluk değerlend�rmes�n�n ardından salım gerçekleşt�r�leb�l�r.

(2) Tes�ste meydana gelen olağandışı olaylar kapsamında, planlanmayan salıma bağlı olarak l�m�tler�n aşılması
durumunda, yetk�lend�r�len k�ş� tarafından Kuruma b�ld�r�m yapılır, olayın nedenler� araştırılır ve gerekl� önlemler
alınır.

Kr�t�k grup dozları

MADDE 35 – (1) İşletme aşamasından önce, tes�s �şlet�m� neden�yle çevreye salımı planlanan radyoakt�f gaz
ve sıvıların özell�k ve akt�v�teler�, potans�yel salım noktaları ve yolları, yıllık toplam atık m�ktarı ve salım yöntemler�
ve zamanlaması �le salımı gerçekleşt�r�len radyonükl�tler�n neden olacağı toplum �ç�n ışınlanma yolları yetk�lend�r�len
k�ş� tarafından bel�rlen�r. Planlanan salım neden�yle, kr�t�k grupların maruz kalacağı radyasyon dozları
radyonükl�tler�n çevrede b�r�k�m� göz önüne alınarak, �şletmen�n en son yılında alınab�lecek maks�mum yıllık dozlar
olarak hesaplanır.

(2) Kr�t�k grup dozları yaş grupları �ç�n ayrı ayrı hesaplanır.

(3) Tes�s �şlet�m� neden�yle kr�t�k grupların maruz kalab�leceğ� dozlar Kurum tarafından bel�rlenen doz
kısıtlarını aşamaz.

(4) Salıma �l�şk�n b�lg�ler ve kr�t�k grup dozları, tes�s�n �nşaat �ç�n yetk�lend�rme başvurusunda Kuruma
sunulur.

(5) Salıma �l�şk�n b�lg�ler ve kr�t�k grup dozları, tes�s�n �şletme aşamasında Kurum tarafından bel�rlenen
düzenl� aralıklarla Kuruma raporlanır. Bu aşamada kr�t�k grup dozları raporlanan döneme �l�şk�n ve kümülat�f olarak
bel�rlen�r.

Radyoakt�f gaz ve sıvılar �le çevren�n �zlenmes�

MADDE 36 – (1) Tes�sten çıkan radyoakt�f gaz ve sıvıların çevreye salım l�m�tler�ne uygun olarak
ver�ld�ğ�n�n kontrolü amacıyla yetk�lend�r�len k�ş� tarafından atıkların çevreye salımı �zlen�r.

(2) İşletme koşullarında kr�t�k grupların alab�leceğ� maks�mum dozlar yılda 10 µSv’� aşan tes�slerde çevresel
�zleme programı uygulanır. Yetk�lend�r�len k�ş�, çevre doz hızının sürekl� olarak ve hava, su, toprak �le çeş�tl� gıda
örnekler�ndek� akt�v�te m�ktarlarının düzenl� aralıklarla tak�p ed�lmes�n� ve kayıt altına alınmasını sağlamakla
yükümlüdür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Radyoakt�f Atık Tes�sler�nde Genel Esaslar

Yetk�lend�rme

MADDE 37 – (1) Radyoakt�f atık tes�sler�ne �l�şk�n faal�yetler yetk�lend�rmeye tâb�d�r.

(2) Radyoakt�f atık tes�sler� eğer nükleer reaktör ve nükleer yakıt çevr�m� tes�sler�nden kaynaklanan atıklar �le
nükleer madde �çeren atıklar �çer�yorsa nükleer tes�s olarak, sadece radyasyon uygulamaları ve radyasyon tes�sler�nden
ortaya çıkan atıkları �çer�yorsa radyasyon tes�s� olarak yetk�lend�rmeye tâb�d�r.

(3) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n �şletmeden çıkarılması veya kapatılması ve tes�sler�n bulunduğu sahanın
düzenley�c� kontrolden çıkarılması �şlemler� yetk�lend�rmeye tâb�d�r.

Sorumluluklar
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MADDE 38 – (1) Radyoakt�f atık tes�s�nde, atık güvenl�ğ�ne �l�şk�n hedef ve �lkelere uyulmasından ve tüm
önlemler�n alınmasından, tes�s�n güvenl� b�r şek�lde kurulması, �şlet�lmes�, �şletmeden çıkarılması veya kapatılması ve
sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması �le �lg�l� süreçlerden yetk�lend�r�len k�ş� sorumludur.

(2) Kurum da dah�l olmak üzere faal�yetle �lg�l� d�ğer tüm k�ş�, kurum ve kuruluşların etk�nl�kler� ve
sorumlulukları yetk�lend�r�len k�ş�n�n bu sorumluluğunu h�çb�r şek�lde azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(3) Yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumluluklarının hang� koşullarda sona ereceğ�, Kurum tarafından ver�len yetk�
çerçeves�nde tanımlanır.

(4) Yetk�n�n askıya alınması veya �ptal ed�lmes� yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumluluklarını sona erd�rmez.

Yetk�lend�r�len k�ş�n�n temel yükümlülükler�

MADDE 39 – (1) Radyoakt�f atık tes�sler� �le �lg�l� faal�yetler� yer�ne get�rmek üzere Kurum tarafından
yetk�lend�r�len k�ş�ler�n temel yükümlülükler� şunlardır:

a) Yetk�n�n ver�ld�ğ� faal�yet�, �lg�l� mevzuata uygun olarak, Kurum tarafından tanımlanmış koşullar
çerçeves�nde radyoakt�f atık güvenl�ğ�ne öncel�k vererek yürütmek,

b) Yetk�n�n ver�ld�ğ� faal�yet� b�r kal�te yönet�m s�stem� �çer�s�nde yürütmek,

c) Yetk�n�n ver�ld�ğ� faal�yete �l�şk�n per�yod�k güvenl�k değerlend�rmeler�n� yapmak,

ç) Yetk�n�n ver�ld�ğ� faal�yet�n Kurum tarafından denetlenmes�nde �şb�rl�ğ�nde bulunmak,

d) Yetk�n�n ver�ld�ğ� faal�yete �l�şk�n olarak Kurumun talep ett�ğ� tüm b�lg� ve belgeler� sağlamak,

e) Yetk�n�n ver�ld�ğ� faal�yet sırasında �lg�l� mevzuatta tanımlanan kayıtları tutmak ve raporlamaları yapmak,

f) Yetk�n�n ver�ld�ğ� faal�yet sırasında meydana geleb�lecek olağandışı olayların Kuruma b�ld�r�m�n� yapmak,

g) Tes�ste meydana geleb�lecek olağandışı olaylara �l�şk�n olarak çalışanlar, toplum ve çevre üzer�ndek�
olumsuz etk�ler�n önlenmes� veya haf�flet�lmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler� yapmak.

(2) Bu yükümlülükler�n yanı sıra, Kurum radyoakt�f atık tes�s� �ç�n verd�ğ� yetk�lere �l�şk�n ek yükümlülükler
tanımlayab�l�r.

(3) Yetk�lend�r�len k�ş�n�n �ş� bırakması, �flas etmes� ve benzer� durumlar bu yükümlülükler� ortadan
kaldırmaz.

Derecel� yaklaşım

MADDE 40 – (1) Radyoakt�f atık yönet�m�ne �l�şk�n tes�sler veya faal�yetler, tes�s veya faal�yet�n çalışanlar,
toplum ve çevre üzer�nde yaratab�leceğ� r�sk�n boyutu �le orantılı b�r sev�yede d�kkate alınır, �ncelen�r ve
değerlend�r�l�r.

(2) Yetk�lend�rme �ç�n başvuran k�ş�ler başvuru �le b�rl�kte sundukları belgeler� faal�yet�n potans�yel r�sk�n�n
boyutuna uygun ayrıntıda hazırlar.

Güvenl�ğ�n göster�lmes� ve doğrulanması

MADDE 41 – (1) İnşaata başlamadan önce radyoakt�f atık tes�s�n�n tasarımında, �şletmeye geçmeden önce
�nşa ed�ld�ğ� hal�yle, �şletmeden çıkarma veya kapatma faal�yetler�nde, normal koşullar altında ve kaza durumlarında,
tes�ste güvenl�k hedefler�ne ulaşıldığı anal�z, rapor ve programlar aracılığıyla yetk�lend�r�len k�ş� tarafından
belgelenerek göster�l�r.

(2) Tes�s �şletmeye alındıktan sonra, bu belgeler Kurumun bel�rleyeceğ� sıklıkta �şletme deney�mler� ve yen�
güvenl�k b�lg�ler� ışığında yen�len�r. İşletme sırasında radyoakt�f atık tes�s�n�n durumu ve çalışmasının �şletme sınır ve
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koşulları �le uyumlu olduğu ve güvenl�k hedefler�n� sağladığı gözet�m, denet�m ve testler aracılığıyla doğrulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Radyoakt�f Atık Tes�sler�nde Genel Güvenl�k İlkeler�

Saha

MADDE 42 – (1) Radyoakt�f atık tes�s�n�n kurulacağı saha; çevre ve tes�s�n b�rb�rler�ne karşı olası etk�ler� ve
ac�l durum planlarının uygulanab�l�rl�ğ� d�kkate alınarak radyoakt�f atık tes�s� kurucusu tarafından bel�rlen�r. Bu
hususların değerlend�r�lmes�nde tes�s�n tüm ömrü göz önünde bulundurulur ve bu hususlara �l�şk�n şartların güvenl�k
açısından kabul ed�leb�l�rl�ğ�n�n sürdüğünü kontrol etmek �ç�n �zleme ve gerekt�ğ�nde yen�den değerlend�rme yapılır.

(2) Tes�s sahası radyoakt�f atıkların sahaya taşınmasına uygunluğu yönünden değerlend�r�l�r.

(3) Bertaraf tes�s� kurulacak sahanın doğal bar�yerlere sah�p olduğu göster�l�r.

Tasarım

MADDE 43 – (1) Radyoakt�f atık tes�sler�; çalışanlar, toplum ve çevren�n �şletme ve kaza koşullarında
radyasyondan korunmasının sağlanacağı, güvenl� b�r şek�lde �şletmeden çıkarılacağı veya kapatılacağı b�ç�mde
tasarımlanır.

(2) Tes�s, depolanacak, �şlenecek ya da bertaraf ed�lecek atıklara �l�şk�n toplam radyoakt�f ve nükleer madde
envanter� ve potans�yel radyoloj�k ve radyoloj�k olmayan tehl�keler d�kkate alınarak tasarımlanır.

(3) Yapı, s�stem ve b�leşenler çevresel koşullar ve tes�s ömrü d�kkate alınarak ve atık muhafazasını ve tes�s
güvenl�ğ�n� r�ske atab�lecek malzeme ve çevre etk�leş�mler�n� önleyecek şek�lde tasarımlanır.

(4) Yapı, s�stem ve b�leşenler bakım, onarım, denet�m ve testler�n yapılmasını kolaylaştıracak şek�lde
tasarımlanır.

(5) Tes�ste yer alan yapı, s�stem ve b�leşenler fonks�yonları ve güvenl�k açısından önemler�ne göre
sınıflandırılarak �lg�l� mevzuat, kod ve standartlara uygun olarak tasarımlanır. İşletme koşulları sırasında güvenl�k
açısından öneml� yapı, s�stem ve b�leşenlere b�r zarar gelmemes� tasarımda garant� altına alınır. Kazaların önlenmes�
ve kaza koşullarında sonuçlarının haf�flet�lmes� �ç�n güvenl�k s�stemler� tasarımlanır.

İşleme ve depolama tes�sler�n�n tasarımı

MADDE 44 – (1) Tes�s tasarımında havalandırma, �zleme, yangından korunma ve f�ltreleme g�b� s�stemlere
yer ver�l�r. Tasarımda radyol�z�n etk�ler�ne karşı önlemler �le zırhlama ve sızdırmazlık g�b� önlemler d�kkate alınır.

(2) Radyoakt�f atık depolama tes�sler� atığın depolanacağı süre �le gelecektek� ve ac�l durumlardak� depolama
gereks�n�m�nde oluşab�lecek artışlar d�kkate alınarak tasarımlanır.

(3) Yüksek sev�yel� radyoakt�f atıkların �şlend�ğ� ve depolandığı tes�sler�n tasarımı, �şletme ve kaza
durumlarında, radyoakt�f atığın �zlenmes�n� ve kontrol altında tutulmasını sağlayab�lecek s�stemler� �çer�r. Bu tür
tes�sler, soğutmanın mühend�sl�k tasarımları ve doğal konveks�yon g�b� pas�f soğutma s�stemler� �le sağlanacağı ve
soğutmanın y�t�r�lmes� durumunda depolanan atığın zarar görmeyeceğ� şek�lde tasarımlanır.

Bertaraf tes�sler�n�n tasarımı

MADDE 45 – (1) Bertaraf tes�sler�, radyoakt�f atığın çalışanlar, toplum ve çevre üzer�ndek� olası etk�ler�n�n
Kurum tarafından bel�rlenen zaman süres�nce ve Kurum tarafından bel�rlenen sev�yelerde tutulmasının sağlanacağı
şek�lde tasarımlanır.

(2) Tes�s tasarımında, radyonükl�tler�n hapsed�lmes�ne ve çevreden yalıtılmasına olanak sağlayacak, �şletme
sırasında ve kapatma sonrasında etk�n kalması planlanan çoklu bar�yerler yer alır.
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(3) Bar�yerler güvenl�k fonks�yonları vasıtasıyla, tes�s�n kapatma sonrası güvenl�ğ�n� garant� edecek şek�lde,
f�z�ksel ve k�myasal olarak farklı ve b�rb�rler�n� tamamlayıcı olarak seç�l�r ve tasarımlanır.

(4) Tes�s, kapatma sonrası dönemde kontrol, bakım ve �zleme g�b� akt�f güvenl�k önlemler�ne devam
ed�lmes�n� gerekt�rmeyecek ve güvenl�ğ� sağlamada bar�yerler ve araz� kullanım kısıtlamasını �çeren pas�f güvenl�k
önlemler�n�n yeterl� olacağı şek�lde tasarımlanır.

İnşa

MADDE 46 – (1) Radyoakt�f atık tes�s�n�n �nşası başlamadan önce tes�s�n tasarımında temel güvenl�k
gereks�n�mler�n�n yeterl� düzeyde sağlandığı göster�l�r.

(2) Görev, yetk� ve sorumlulukların net b�r şek�lde tanımlandığı b�r �nşaat organ�zasyonu tarafından tes�s�n
tasarıma uygun b�r şek�lde �nşa ed�lmes� sağlanır.

(3) Tasarımda yer alan tüm yapı, s�stem ve b�leşenler kanıtlanmış ve kabul görmüş tekn�k yöntem ve
prosedürler kullanılarak güvenl�k sınıflarına uygun kal�tede �nşa ed�l�r.

(4) İnşa sırasında tes�s tasarımında güvenl�ğe �l�şk�n değ�ş�kl�k yapılması gerekt�ğ�nde Kurumun bel�rled�ğ�
prosedürler çerçeves�nde �z�n alınır.

İşletmeye alma

MADDE 47 – (1) Tes�s �şlet�lmeye başlanmadan önce, b�r program çerçeves�nde, yapı, s�stem ve b�leşenler�n
fonks�yonlarının gereğ�nce yer�ne get�r�ld�ğ� testlerle doğrulanarak, tes�s�n b�r bütün olarak tasarım hedefler�ne uygun
b�r şek�lde �nşa ed�ld�ğ� göster�l�r. İşletmeye alma programı, uygulanab�l�rl�ğ� bu aşamada göster�leb�lecek tüm �şletme
prosedürler�n�n test ed�lmes�n� de �çer�r.

(2) İşletmeye alma önces�nde b�r �şletme organ�zasyonu oluşturulur. İşlet�c� personel�n �şletmeye alma
sırasında tes�se özel eğ�t�mler� almaları sağlanır. İşletmeye alma testler� tes�s� �şletmes� öngörülen personel�n
katılımıyla gerçekleşt�r�l�r.

İşletme

MADDE 48 – (1) Radyoakt�f atık tes�s�n�n tüm �şletme durumlarında güvenl� �şlet�m�n�n çerçeves�n� ç�zen ve
radyoakt�f atık kabul kr�terler�n� de �çeren �şletme sınır ve koşulları yetk�lend�r�len k�ş� tarafından tanımlanır. Tes�s�n
�şletme sınır ve koşulları �çer�s�nde �şlet�lmes�n� sağlamak �ç�n gereken tüm önlemler yetk�lend�r�len k�ş� tarafından
alınır. İşletme sınır ve koşullarında yapılacak her türlü değ�ş�kl�k �ç�n �lg�l� prosedürler uyarınca Kurumdan �z�n alınır.

(2) Tes�s, �şletme organ�zasyonunu oluşturan yeterl� sayıda, gerekl� eğ�t�m� almış n�tel�kl� personel tarafından
�şlet�l�r.

(3) Yetk�lend�r�len k�ş� tarafından hazırlanan, tes�s�n �şlet�m�ne yönel�k tüm güvenl�k �le �lg�l� plan, program ve
prosedürler Kurum tarafından uygun görüldükten sonra uygulanır.

(4) Tes�ste yapı, s�stem ve b�leşenler�n denet�m, test, bakım ve onarımına özel önem ver�lerek tasarım
gerekler�n� yer�ne get�rmey� sürdürmeler� sağlanır.

(5) Tes�ste gerçekleşt�r�lecek değ�ş�kl�kler uygulanmadan önce güvenl�k açısından değerlend�r�l�r ve güvenl�k
ve emn�yet� etk�leyeb�lecek tüm değ�ş�kl�kler �ç�n Kurum tarafından bel�rlenen prosedürler çerçeves�nde �z�n alınır.

(6) Tes�ste olab�lecek kazalar sırasında uygulanmak üzere b�r ac�l durum planı bulundurulur ve bu planın
uygulanab�l�rl�ğ�nden em�n olmak �ç�n düzenl� aralıklarla tatb�katlar yapılır. Ac�l durum planı, kazanılan deney�mler
doğrultusunda gözden geç�r�l�r ve güncellen�r.

İşletmeden çıkarma

MADDE 49 – (1) Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler�n� �şletmek üzere Kurum tarafından
yetk�lend�r�len k�ş�ler tes�s� �şletmeden çıkarmakla yükümlüdür. Tes�s�n �şletmeden çıkarılması faal�yetler� �ç�n



18.07.2022 10:02 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2013/03/20130309-4.htm 13/14

güvenl�k hedefler�n�n sağlanmasını güvence altına alan b�r �şletmeden çıkarma programı oluşturulur ve uygulanır.

Kapatma

MADDE 50 – (1) Bertaraf tes�sler�n� �şletmek üzere Kurum tarafından yetk�lend�r�len k�ş�ler tes�s� kapatma �le
yükümlüdür. Yetk�lend�r�len k�ş� tarafından kapatma sonrası güvenl�k hedefler�n�n sağlanmasını güvence altına alan
uygun b�r kapatma programı oluşturulur ve uygulanır. Kapatma programında kapatma sonrasında alınacak önlemlere
ve uygulama per�yoduna yer ver�l�r.

(2) Tes�s kapatılıp düzenley�c� kontrolden çıkarılana kadark� tüm süreçte, çalışanlar, toplum ve çevren�n
radyasyondan korunmasını sağlamak üzere tüm önlemler alınır.

(3) Tes�s�n güvenl�ğ�, tes�s kapatılıp düzenley�c� kontrolden çıkarılana kadark� tüm süreçte yetk�lend�r�len k�ş�
tarafından akt�f ve pas�f güvenl�k önlemler� alınması vasıtasıyla sağlanır.

Sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılması

MADDE 51 – (1) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n sahaları ve saha üzer�ndek� tes�se �l�şk�n faal�yetler, sahaya
�l�şk�n olarak alınan �lk yetk�lend�rmeden �t�baren Kurumdan sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılma onayı alınana
kadar Kurumun düzenley�c� kontrolü altındadır. Sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılmasından sahada süregelen
faal�yete �l�şk�n olarak yetk�lend�r�len k�ş� sorumludur.

(2) Bertaraf tes�sler�n�n sahaları, kapatma sonrası güvenl�k önlemler�n�n uygulanmasının ardından ve yalnızca
kısıtlı kullanım amacıyla düzenley�c� kontrolden çıkarılır.

(3) Sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılmasının usul ve esasları Kurum tarafından düzenlen�r.

(4) Sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılmasının ardından yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumluluğu sona erer.

YEDİNCİ BÖLÜM

Nükleer Tes�slerde ve Radyasyon Tes�sler�nde Radyoakt�f Atık Yönet�m�

Nükleer tes�slerde radyoakt�f atıkların yönet�m� ve sorumluluklar

MADDE 52 – (1) Nükleer tes�slere yönel�k faal�yetler sırasında ortaya çıkan radyoakt�f atıklar ve kullanılmış
yakıtların yönet�m� tes�s �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumluluğundadır. Yetk�lend�r�len k�ş�n�n �ş� bırakması, �flas
etmes� ve benzer� durumlar bu yükümlülükler� ortadan kaldırmaz.

(2) Nükleer tes�slere yönel�k faal�yetler sırasında ortaya çıkan radyoakt�f atıkların ve kullanılmış yakıtların
saha �ç� yönet�m �le saha dışı taşıma, depolama, bertaraf ve gerekl� �se kapatma sonrası �zleme dah�l tüm mal�yet�n�
karşılamak tes�s� �şletmekle yetk�lend�r�len k�ş�n�n sorumluluğundadır.

(3) Nükleer tes�slerde kapsamı ve �çer�ğ� �lg�l� mevzuatta tanımlanan b�r radyoakt�f atık yönet�m� programı
oluşturulur ve uygulanır.

(4) Kullanılmış nükleer yakıtlar, nükleer tes�s sahası dışına çıkarılmadan önce, nükleer tes�s sahasında �nşa
ed�lm�ş olan depolama tes�sler�nde geç�c� olarak depolanır. Sonrasında; nükleer tes�s �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�
kullanılmış nükleer yakıtlarını b�r saha dışı kullanılmış yakıt depolama tes�s�ne veya radyoakt�f atık tes�s�ne
devredeb�l�r, yen�den �şleme ve/veya bertaraf etme yoluna g�deb�l�r veya başka b�r ülkeye göndereb�l�r.

Radyasyon uygulamalarında ve radyasyon tes�sler�nde radyoakt�f atıkların yönet�m� ve sorumluluklar

MADDE 53 – (1) Radyasyon uygulamaları ve radyasyon tes�sler�ne yönel�k faal�yetler sırasında ortaya çıkan
radyoakt�f atıkların yönet�m� �le �lg�l� olarak, 52 nc� madden�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü fıkralarında radyoakt�f atıklar
�ç�n bel�rt�lm�ş olan hususlar radyasyon uygulamaları ve radyasyon tes�sler� �ç�n yetk�lend�r�len k�ş�n�n
sorumluluğundadır.

Sorumlulukların sona ermes�



18.07.2022 10:02 Başbakanlık Mevzuatı Gel�şt�rme ve Yayın Genel Müdürlüğü

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2013/03/20130309-4.htm 14/14

MADDE 54 – (1) Nükleer tes�sler �le radyasyon uygulamaları ve radyasyon tes�sler�yle �lg�l� b�r faal�yet �ç�n
yetk�lend�r�len k�ş�n�n radyoakt�f atığa �l�şk�n sorumlulukları aşağıdak� durumlardan herhang� b�r�n�n gerçekleşmes� ve
yetk�lend�r�len k�ş� tarafından sunulan belgeler�n esas alınarak bu durumun Kurum tarafından onaylanmasını
müteak�ben sona erer:

a) Radyoakt�f atıklarını başka b�r ülkeye ger� gelmeks�z�n göndermes�,

b) Muaf�yet ve serbestleşt�rme sınırlarının altındak� radyoakt�f atıklarını bertaraf etmes�,

c) Muaf�yet ve serbestleşt�rme sınırlarının üstündek� radyoakt�f atıklarını b�r radyoakt�f atık tes�s� �şletmek
üzere yetk�lend�r�len k�ş�ye devretmes�.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Denet�mler ve Yaptırımlar

Denet�mler

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmel�k kapsamına g�ren radyoakt�f atık yönet�m�ne �l�şk�n faal�yetler ve tes�sler
Kurumun denet�m�ne tab�d�r.

Yaptırımlar

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmel�kte tanımlanan yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen, yetk� sınırlarını aşan
veya �lg�l� mevzuatı �hlal eden gerçek veya tüzel k�ş�lere tanınan yetk�ler Kurum tarafından geç�c� veya sürekl� �ptal
ed�l�r.

(2) Gerekl� durumlarda, Kurum adl� ve/veya �dar� soruşturma başlatılmak üzere gerekl� g�r�ş�mlerde bulunur.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler

Mevcut radyoakt�f atık tes�sler�

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altı ay �ç�nde, mevcut radyoakt�f atık
tes�sler�n�n bu Yönetmel�k hükümler�ne uygunluğu yetk�lend�r�len k�ş� veya başvuru sah�b� tarafından
değerlend�r�lerek tam uyumu sağlayacak b�r eylem planı oluşturulur ve Kuruma sunulur. Plan Kurum tarafından
onaylandıktan sonra uygulanır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Kurum Başkanı yürütür.

 
 


