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7 Temmuz 2022 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 31889

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

RADYOAKTİF ATIK TESİSLERİNE İLİŞKİN YETKİLENDİRMELER
VE GÜVENLİK İLKELERİ YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; radyoakt�f atık tes�sler�ne �l�şk�n faal�yetler�n radyasyondan

korunma, güvenl�k ve emn�yet �lkeler� çerçeves�nde yürütüldüğünün tesp�t ve tey�t ed�lmes� �ç�n faal�yetler�n
yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le bu tes�slerde uyulması gereken güvenl�k �lkeler�n� bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k; radyoakt�f atık tes�sler�n� kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k; nükleer tes�slerde, radyasyon tes�sler�nde ve radyasyon uygulamaları kapsamında

yürütülen radyoakt�f atık yönet�m� faal�yetler�ne uygulanmaz.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 5/3/2022 tar�hl� ve 7381 sayılı Nükleer Düzenleme Kanununun 4 üncü

maddes�n�n sek�z�nc� fıkrası ve 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası �le 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşk�lat
ve Görevler� Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�ne ve 5 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Atık kabul kr�terler�: Radyoakt�f atığın, radyoakt�f atık tes�s�ne kabul ed�lmes� �ç�n radyoakt�f atık paket�ne

veya radyoakt�f atık formuna �l�şk�n olarak radyonükl�tler�n t�p�, akt�v�te konsantrasyonu veya toplam akt�v�tes�,
f�z�ksel ve k�myasal özell�kler�, toplam m�ktarı ve benzer� b�lg�lerden oluşan ve radyoakt�f atık tes�s� �ç�n güvenl�k
anal�zler� �le uyumlu olarak veya bu anal�zler sonucunda Kuruluş tarafından bel�rlenen kr�terler�,

b) Bar�yer: Radyoakt�f atıkların hareket�n� önleyen veya gec�kt�ren, tasarımlanmış veya doğal f�z�ksel engel�,
c) Bertaraf tes�s�: Radyoakt�f atıkların ger� alma n�yet� olmaksızın n�ha� olarak depolandığı radyoakt�f atık

tes�s�n�,
ç) DBL: Düzenley�c� belgeler l�stes�n�,
d) GAR: Güvenl�k anal�z� raporunu,
e) İşletmeden çıkarma: B�r daha �şlet�lmeme kararı �le bertaraf tes�s� dışındak� tüm radyoakt�f atık tes�sler�n�n

düzenley�c� kontrolden çıkarılmasına yönel�k faal�yetler bütününü,
f) Kapatma: İşletme faal�yetler�n�n tamamlanmasının ardından radyoakt�f atıklara b�r daha ulaşılmayacak

şek�lde bertaraf tes�s�n kapatılmasını hedefleyen, tes�s� uzun vadede güvenl� hale get�recek n�ha� mühend�sl�k
çalışmalarını veya d�ğer çalışmaları da kapsayan etk�nl�kler bütününü,

g) Kontrol dönemler�: Bertaraf tes�sler�nde; kapatma sonrası, radyoakt�f atığın �çerd�ğ� radyonükl�tler �le
tes�s�n sahası ve tasarımı d�kkate alınarak bel�rlenen, sahada ve çevres�nde akt�f ve pas�f güvenl�k önlemler�n�n ve
ardından sadece pas�f güvenl�k önlemler�n�n uygulandığı süreler�,

ğ) Kullanılmış yakıt: Reaktörden çıkarılmış ve mevcut hâl�yle yen�den yakıt olarak kullanılmayacak olan
reaktörde ışınlanmış yakıtı,

h) Kuruluş: B�r radyoakt�f atık tes�s� kurmak �ç�n Kuruma n�yet b�ld�r�m�nde bulunan, onay almak veya
yetk�lend�r�lmek üzere başvuran ya da yetk�lend�r�len ve düzenley�c� kontrol kapsamında bulunan Türk�ye
Cumhur�yet� mevzuatına göre kurulmuş tüzel k�ş�y�,

ı) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
�) Radyoakt�f atık: B�r daha kullanılmamasına karar ver�len ve Kurum tarafından bel�rlenen serbestleşt�rme ve

salım sınırlarının üzer�nde radyoakt�v�teye sah�p radyoakt�f maddeler� ve radyoakt�f madde bulaşmış ya da radyoakt�f
olmuş her türlü malzemey�,

j) Radyoakt�f atık tes�s�: Radyoakt�f atıkların �şlend�ğ�, depolandığı veya bertaraf ed�ld�ğ� tes�s�,
k) Radyoakt�f atık yönet�m�: Radyoakt�f atıkların toplanması, elleçlenmes�, �şlenmes�, tes�s �ç� taşınması,

depolanması veya bertarafı �le �lg�l� �dar� ve tekn�k faal�yetler�,
l) Saha: Radyoakt�f atık tes�s�n�n yer aldığı, etrafı f�z�ksel bar�yerlerle çevr�l�, g�r�ş ve çıkışı kontrollü olan ve

Kurum onayına tab� alanı,
m) Yüklen�c�: Kuruluş ve çalıştırdığı k�ş�ler dışında, radyoakt�f atık tes�s�nde �ş yürüten gerçek ya da tüzel

k�ş�y� veya onun �şverenl�ğ�nde alt yüklen�c� olarak �ş yürüten gerçek veya tüzel k�ş�y�,
�fade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Sorumluluklar ve Genel İlkeler

Kuruluşun sorumlulukları
MADDE 5- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n saha çalışmalarının yapılmasına, �nşasına, �şletmeye alınmasına,

�şlet�lmes�ne, �şletmeden çıkarılmasına veya kapatılmasına ve düzenley�c� kontrolden çıkarılmasına �l�şk�n süreçlerde
güvenl�ğe ve emn�yete �l�şk�n hedef ve �lkelere uyulmasında ve çalışanların, halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n
radyasyondan korunmasında asıl sorumluluk Kuruluşa a�tt�r. Kuruluş tüm süreçlerde, varsa nükleer güvenceye �l�şk�n
sorumluluklarını da yer�ne get�r�r.

(2) Kuruluş, faal�yetler�n�n �lg�l� mevzuata uygun olarak, güvenl�k ve emn�yet kültürüne sah�p yeterl� sayıda ve
yetk�n personel mar�fet�yle yürütülmes�n�; faal�yet�n güvenl� ve emn�yetl� b�r şek�lde gerçekleşt�r�lmes� �ç�n gerekl�
organ�zasyon yapısını, teçh�zatı ve mal� kaynağı sağlar.

(3) Kurum tarafından yetk�lend�r�lm�ş olmak, ver�len yetk�n�n koşullarına ve mevzuata uymak veya
düzenley�c� kontrol altında olmak veya yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek üzere görevlend�rme yapmak veya h�zmet
almak yetk�lend�r�len Kuruluşun sorumluluğunu azaltmaz veya ortadan kaldırmaz.

(4) Kuruluşun bu Yönetmel�k kapsamındak� sorumlulukları, radyoakt�f atık tes�s�n�n ve sahanın düzenley�c�
kontrolden çıkarılması �le sona erer. Kuruluşun �ş� bırakması, yetk�s�n�n kısıtlanması, askıya alınması ya da �ptal
ed�lmes� ve benzer� durumlar sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bu g�b� durumlarda güvenl�k, emn�yet ve nükleer
güvence açısından zaf�yet oluştuğunun Kurum tarafından değerlend�r�lmes� hâl�nde, hukuk� ve mal� sorumluluk
Kuruluşa a�t olmak kaydıyla, güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvencen�n sağlanmasına yönel�k her türlü önlem Kurum
tarafından aldırılab�l�r.

Yönet�m s�stem�
MADDE 6- (1) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s� ve saha düzenley�c� kontrolden çıkarılana kadar bütün

faal�yetler�n�, 27/4/2022 tar�hl� ve 31822 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nükleer Tes�sler, Radyasyon Tes�sler� ve
Radyoakt�f Atık Tes�sler�nde Yönet�m S�stem� Yönetmel�ğ� uyarınca oluşturduğu yönet�m s�stem� kapsamında yürütür.

(2) Radyoakt�f atık tes�s�ne �l�şk�n tüm faal�yetler Kuruluş tarafından kal�te planlarına uygun olarak ve
uygulama projeler� çerçeves�nde yürütülür, bu plan ve projeler sahada ve tes�ste bulundurulur. Kuruluş,
yetk�lend�r�lmes�n� tak�ben yetk� kapsamında yürüteceğ� faal�yetlere a�t kal�te planlarını �lg�l� mevzuat uyarınca
hazırlar ve faal�yete başlamadan en az y�rm� �ş günü önce Kuruma sunar. Bu plan ve projeler, radyoakt�f atık tes�s�n�n
ve sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılmasına kadar muhafaza ed�l�r.

(3) Kuruluş, faal�yetler� sırasında mevzuatta ve kend� yönet�m s�stem�nde tanımlı kayıtları eks�ks�z olarak tutar
ve d�ğer mevzuat hükümler� saklı kalmak kaydıyla radyoakt�f atık tes�s�n�n ve sahanın düzenley�c� kontrolden
çıkarılmasına kadar muhafaza eder. Bu kayıtlar Kurumun denet�m�ne açık tutulur, talep ed�lmes� durumunda Kuruma
sunulur.

(4) Yetk�lend�rmeler�n tüm süreçler�nde çalışanlara radyasyondan korunma, güvenl�k ve emn�yete yönel�k
olarak ver�lecek eğ�t�mler �le eğ�t�mler�n ölçme ve değerlend�r�lme yöntemler� Kuruluş tarafından bel�rlen�r. Kuruluş,
Kurumun radyoakt�f atık tes�s� çalışanlarının eğ�t�m ve n�tel�kler�ne �l�şk�n bel�rled�ğ� esaslara uymakla yükümlüdür.

Radyasyondan korunma
MADDE 7- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�nde; saha sürec�nden radyoakt�f atık tes�s�n�n ve sahanın düzenley�c�

kontrolden çıkarılmasına kadar çalışanların, halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n radyasyondan korunması �ç�n �lg�l�
mevzuatta bel�rt�len radyasyondan korunma önlemler� Kuruluş tarafından alınır.

Yüklen�c�ler
MADDE 8- (1) Kuruluş, bu Yönetmel�k kapsamında yetk� aldığı faal�yetler�, faal�yetlerden doğan tüm hukuk�

sorumluluk kend�ne a�t olmak üzere, yüklen�c�ler el�yle de yürüteb�l�r. Bu kapsamda yürütülecek faal�yetler �ç�n
Kuruluşun yüklen�c� �le sözleşme �mzalaması esastır. Ayrıca, Kuruluşta doğrudan veya dolaylı olarak ortaklığı bulunan
gerçek veya tüzel k�ş�ler de Kuruluş adına b�r faal�yet� yürütmeler� durumunda bu Yönetmel�k hükümler� kapsamında
Kuruluşun yüklen�c�ler�d�r.

(2) Kuruluş, güvenl�k ve emn�yetle �lg�l� konularda sözleşme �mzaladığı yüklen�c�ler�, yüklen�c�ler�n
sorumluluklarını ve yürütecekler� faal�yetler� �lg�l� yetk�lend�rme başvurusunda Kuruma b�ld�r�r. Kuruluş,
yetk�lend�rme başvurusunda bel�rl� olmayan yüklen�c�ler� de sözleşmen�n �mzalanmasından �t�baren beş �ş günü
�çer�s�nde Kuruma b�ld�r�r.

(3) Kuruluş, yüklen�c�ler�n sah�p olmaları gereken vasıfları, tedar�k edeceğ� mal ve h�zmetler� güvenl�k ve
emn�yete �l�şk�n gerekler� karşılayacak şek�lde bel�rler.

Akred�tasyon
MADDE 9- (1) Kuruluş, faal�yetler�ne �l�şk�n ölçüm, anal�z, test, muayene, kal�brasyon ve benzer� h�zmetler�,

alanında akred�te ed�lm�ş olması ve varsa Kurum tarafından bel�rlenen ek şartlara uyması kaydıyla kend� b�r�mler�nden
veya d�ğer kuruluşlardan tem�n eder veya tem�n ed�lmes�n� sağlar.

Geç�c� durdurma
MADDE 10- (1) Kuruluş, yetk�lend�r�lm�ş b�r faal�yet�n herhang� b�r aşamasında kısmen veya tamamen geç�c�

b�r süre �ç�n faal�yet� durdurmaya karar verd�ğ�nde, Kuruma b�ld�r�m yapar. B�ld�r�m, durdurma gerekçeler�n� ve
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sonrasına yönel�k plan, program veya öngörüler� �çer�r.
Üçüncü taraf gözet�m�ne yönel�k olarak h�zmet alınması
MADDE 11- (1) Kuruluş, üçüncü taraf gözet�m�ne yönel�k olarak �lg�l� mevzuat uyarınca Kurumdan yetk�

belges� almış ş�rketlerden h�zmet alır.
Radyasyon ac�l durumları
MADDE 12- (1) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s�nde meydana geleb�lecek radyasyon ac�l durumlarına �l�şk�n

faal�yetler� �lg�l� mevzuat uyarınca yürütür.
(2) Radyasyon ac�l durumuna �l�şk�n müdahalen�n sonlandırılmasından sonra hazırlanan rapor Kuruma

sunulur. Radyasyon ac�l durumu radyoakt�f atık tes�s�n�n �şlet�m�n�n durdurulmasını gerekt�r�yorsa Kuruluş bu durumu
da hazırladığı rapor kapsamında Kuruma b�ld�r�r. Kurum, raporu değerlend�rerek radyoakt�f atık tes�s�n�n yen�den
�şlet�lmes�ne da�r olumlu veya olumsuz kararı ver�r.

(3) Radyoakt�f atık tes�s�n�n yen�den �şlet�lmeme kararının ver�ld�ğ� b�r radyasyon ac�l durumu sonrasında,
yetk� kapsamındak� faal�yete yen�den başlanab�lmes� veya gerek�rse tes�s�n �şletmeden çıkarılması �ç�n �zlenecek süreç
Kurum tarafından bel�rlen�r.

Derecel� yaklaşım
MADDE 13- (1) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s�nde radyasyondan korunma, güvenl�k ve emn�yet�n sağlanması

kapsamında yürüttüğü faal�yetlerde tes�s�n türüne ve n�tel�ğ�ne göre derecel� yaklaşım �lkes�n� uygular.
(2) Kurum, radyoakt�f atık tes�sler�ne �l�şk�n yetk�lend�rme başvurularının gözden geç�r�lmes� ve

değerlend�r�lmes� süreçler�nde tes�s�n türüne ve n�tel�ğ�ne göre derecel� yaklaşım �lkes�n� uygular.
Der�nl�ğ�ne savunma
MADDE 14- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�nde, Kuruluş tarafından der�nl�ğ�ne savunma stratej�s� uygulanır. Bu

stratej� gereğ�nce; radyoakt�f atıklar �le çalışanların, halkın ve çevren�n arasına yerleşt�r�len bar�yerler�n etk�nl�ğ�n�
korumak, �şletme sırasında meydana geleb�lecek olayların kazaya dönüşmes�n� önlemek ve oluşan kazaların 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.

Emn�yet
MADDE 15- (1) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s�nde �lg�l� mevzuat uyarınca emn�yete �l�şk�n gerekl� önlemler�

alır.
Radyoakt�f atık tes�sler�nde yetk�lend�rmeler ve saha onayı
MADDE 16- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında;
a) Radyoakt�f atıkların yalnızca �şlend�ğ� ve depolandığı,
b) Radyoakt�f atıkların yalnızca bertaraf ed�ld�ğ�,
c) Radyoakt�f atıkların �şlend�ğ�, depolandığı ve bertaraf ed�ld�ğ�,
radyoakt�f atık tes�sler� Kurumun yetk�lend�rmes�ne tab�d�r.
(2) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n kurulacağı saha, Kurum tarafından ver�lecek olan saha onayına tab�d�r.
(3) Radyoakt�f atık tes�sler�ne �l�şk�n;
a) Tes�s�n �nşası,
b) Tes�s�n �şletmeye alınması,
c) Tes�s�n �şlet�lmes�,
ç) Tes�ste güvenl�k ve emn�yet açısından öneml� değ�ş�kl�k yapılması,
d) Tes�s�n �şletmeden çıkarılması veya kapatılması,
faal�yetler� Kurumun yetk�lend�rmes�ne tab�d�r.
Yetk�lend�rme �lkeler�
MADDE 17- (1) Kuruluş, b�r faal�yet�n yetk�lend�r�lmes� veya yürütülmes� sırasında Kurum tarafından gerekl�

görülerek talep ed�len;
a) Her türlü ek b�lg� ve belgey� öngörülen süre �çer�s�nde Kuruma sağlar.
b) Güvenl�k ve emn�yete �l�şk�n �nceleme ve araştırmaları Kurum tarafından uygun bulunan program

çerçeves�nde yaparak raporlar.
(2) Kuruluş, yetk�lend�rme önces�nde başvuru dosyasında sunmuş olduğu b�lg� ve belgelerde değ�ş�kl�k olması

hal�nde, meydana gelen değ�ş�kl�kler� Kuruma b�ld�r�r ve güncellenm�ş belgeler� yetk�lend�rmeden önce Kuruma
sunar. Daha öncek� yetk�lend�rmeler �ç�n sunulmuş olup güncellenen plan, program, prosedür veya raporlar da
güncellemen�n ardından veya �lg�l� yetk�lend�rme sürec�ne a�t başvuru dosyası �le Kuruma sunulur.

(3) Kuruluş, yetk�lend�rmeler �ç�n Kurum tarafından bel�rlenen �şlem ve h�zmet bedeller�n� öder.
(4) Kurumdan alınan b�r yetk�, Kurumdan alınan d�ğer yetk�ler�n koşullarını veya Kuruluşun radyoakt�f atık

tes�s�ne yönel�k d�ğer mevzuatta tanımlı yükümlülükler�n� ortadan kaldırmaz.
(5) Aynı sahada ayrı b�r radyoakt�f atık tes�s�n�n veya ayrı b�r nükleer tes�s ya da radyasyon tes�s�n�n �nşa

ed�lmes�, �şletmeye alınması, �şlet�lmes� veya �şletmeden çıkarılması �ç�n b�rden fazla tüzel k�ş�ye yetk� ver�lmez.
(6) Kuruluşun �şletmekte olduğu radyoakt�f atık tes�s�n�n sahasında yen� b�r radyoakt�f atık tes�s� kurmak üzere

talepte bulunduğu durumda, yen� tes�s�n bu Yönetmel�k kapsamında tab� olacağı yetk�lend�rme süreçler� �le d�ğer
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hususlar Kurum tarafından bel�rlen�r.
(7) B�r sahada b�rden fazla radyoakt�f atık tes�s� kurulması planlanıyorsa, saha onayı ve sahanın düzenley�c�

kontrolden çıkarılması �ç�n tek b�r başvuru; tes�s�n �nşaat �zn�, �şletmeye alma �zn�, �şletme l�sansı, �şletmeden
çıkarılması veya kapatılması �zn� ve düzenley�c� kontrolden çıkarılması �ç�n �se ayrı ayrı başvuru yapılır. Bu tes�slerde,
ortak kullanıma h�zmet eden güvenl�kle �lg�l� yapı, s�stem ve b�leşenler; sahaya �lk kurulan tes�s�n �nşaat �zn�,
�şletmeye alma �zn� ve �şletme l�sansı kapsamında ve sahadak� son �şletmeden çıkarılan ya da kapatılan tes�s�n
�şletmeden çıkarma veya kapatma �zn� kapsamında ele alınır.

(8) Yetk�lend�r�lm�ş b�r faal�yet sırasında güvenl�k ve emn�yet� olumsuz yönde etk�leyeb�lecek yen� b�lg� veya
bulgular elde ed�lmes� durumunda, Kuruluş güvenl�k ve emn�yet�n sürdürülmes�ne yönel�k gerekl� araştırma, �nceleme
ve �y�leşt�rmeler� de �çeren tedb�rler� planlar ve en geç üç ay �çer�s�nde Kurumun uygun görüşüne sunar. Kurumun
uygun görüşünü tak�ben planın uygulanmasına planda yer alan takv�m uyarınca, en geç on �k� ay �çer�s�nde başlanır.
Plan uygulandıktan sonra sonuçlar Kuruma b�r ay �çer�s�nde raporlanır. Kuruluş tarafından gerekçel� olarak talep
ed�lmes� ve uygun görülmes� kaydıyla Kurum tarafından ek süre ver�leb�l�r.

(9) Bertaraf tes�sler� dışındak� radyoakt�f atık tes�sler� �ç�n ver�len; �nşaat �zn� �şletmeye alma �zn� ver�lene
kadar, �şletmeye alma �zn� �şletme l�sansı ver�lene kadar, �şletme l�sansı �şletmeden çıkarma �zn� ver�lene kadar
geçerl�d�r. İşletmeden çıkarma �zn� radyoakt�f atık tes�s�n�n ve sahanın düzenley�c� kontrolden çıkarılmasına kadar
geçerl�d�r.

(10) Kuruluş, bertaraf tes�sler�nde �nşaat, �şletmeye alma, �şletme ve kapatma süreçler�n� tes�s�n bölümler�
özel�nde ve eş zamanlı yürüteb�l�r. Kuruluş bu durumda, �nşaat, �şletmeye alma, �şletme ve kapatma süreçler�n�n
b�rb�r�ne olan etk�ler�n� güvenl�ğ�, emn�yet� ve radyasyondan korunmayı sağlayacak şek�lde d�kkate alır.

(11) Kurum, yetk�lend�rme önces�nde Kuruluşun görüşler�n� de d�kkate alarak, radyoakt�f atık tes�s�n�n türü ve
n�tel�ğ�ne göre, üçüncü taraf gözet�m�ne yönel�k olarak yetk�lend�r�lm�ş ş�rketlerden alınacak h�zmetler� bel�rler.
Kurum, radyoakt�f atık tes�s�n�n yetk�lend�rme süreçler�nde, üçüncü taraf gözet�m�ne yönel�k olarak Kuruluşun h�zmet
aldığı yetk�lend�r�lm�ş ş�rketlerden b�lg� ve belge talep edeb�l�r.

(12) Kurum, t�car� sırların veya f�kr� mülk�yet haklarının korunması saklı kalmak üzere, Kuruluş tarafından
yürütülen faal�yete �l�şk�n bel�rlenen b�lg� ve belgeler�n kamuoyu �le paylaşılmasını Kuruluştan talep edeb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
N�yet B�ld�r�m� ve Düzenley�c� Belgeler L�stes�

N�yet b�ld�r�m�
MADDE 18- (1) B�r radyoakt�f atık tes�s� kurmak �steyen tüzel k�ş� öncel�kle Kuruma n�yet b�ld�r�m� yapar.

N�yet b�ld�r�m� yapmış olmak radyoakt�f atık tes�s�n�n kurulmasına yönel�k herhang� b�r hak teşk�l etmez. Tüzel k�ş�
n�yet b�ld�r�m� �le b�rl�kte;

a) Unvan, adres ve �let�ş�m b�lg�ler�n�,
b) Yönetsel yapısı �le görev ve sorumlulukların dağılımını,
c) Tems�le yetk�l� k�ş�ler�n �mza s�rküler�n�,
ç) Sah�p olduğu yönet�m s�stem� sert�f�kalarını,
d) Tekn�k altyapısını ve deney�mler�n�,
e) Kurulması öngörülen radyoakt�f atık tes�s�n�n yer�, türü, n�tel�ğ�, temel özell�kler� ve kapas�tes�n�,
f) Ana faal�yetler�ne �l�şk�n öngörülen proje takv�m�n�,
�çeren b�lg� ve belgeler� Kuruma sunar.
(2) Kuruluş, n�yet b�ld�r�m� �ç�n Kurum tarafından bel�rlenen �şlem ve h�zmet bedeller�n� öder.
(3) Kurum, n�yet b�ld�r�m�ne konu radyoakt�f atık tes�s�ne �l�şk�n olarak muhatap almak üzere Kuruluşu kayıt

altına alır ve bu durumu Kuruluşa b�ld�r�r.
(4) Kurum, n�yet b�ld�r�m� kayıt altına alındıktan sonra, radyoakt�f atık tes�s�n�n türüne bağlı olarak DBL'n�n

hazırlanması çalışmalarını başlatır.
(5) Kuruluş, n�yet b�ld�r�m� kayıt altına alındıktan sonra;
a) N�yet b�ld�r�m� �le b�rl�kte sunduğu b�lg�lerde meydana gelen değ�ş�kl�kler� en geç b�r ay �çer�s�nde Kuruma

b�ld�r�r.
b) Saha üzer�ndek� mülk�yet veya kullanım hakkına sah�p olduğunu gösteren belgeler� Kuruma sunar.
c) Saha çalışmalarına başlamadan önce yer raporunun �çer�ğ�n� esas alarak saha çalışmalarına �l�şk�n programı

hazırlar ve Kuruma sunar.
ç) Yönet�m s�stem�n� saha çalışmalarına başlamadan önce uygulamaya koyar.
d) Saha sürec�ne �l�şk�n kal�te tem�n dokümanını hazırlar ve Kurumun değerlend�rmes�ne sunar.
e) Der�n bertaraf tes�sler�ne �l�şk�n saha çalışmaları sırasında, sahada veya farklı b�r bölgede, Kuruma b�ld�r�m

yaparak yeraltı araştırma laboratuvarı kurab�l�r. Bu laboratuvarda yapılacak testlerde radyoakt�f maddeler�n
kullanımının onaylanmasına �l�şk�n hususlar Kurum tarafından bel�rlen�r.

f) N�yet b�ld�r�m�nde sunduğu proje takv�m�ne �l�şk�n dört ayda b�r hazırlayacağı �lerleme raporlarını Kuruma
sunar. Proje takv�m�n�n uygulanmasını herhang� b�r nedenle askıya alması veya projeden vazgeçmes� hal�nde durumu
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b�r ay �çer�s�nde Kuruma b�ld�r�r.
Düzenley�c� belgeler l�stes�ne �l�şk�n genel hususlar
MADDE 19- (1) Radyoakt�f atık tes�s�ne �l�şk�n faal�yetler�n yetk�lend�r�lmes� süreçler�nde; radyasyondan

korunma, güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvenceye �l�şk�n gerekler�n yer�ne get�r�ld�ğ�n�n göster�lmes�nde ve bunun
gözden geç�rme ve değerlend�rmeler�nde esas alınacak olan düzenley�c� belgeler, n�yet b�ld�r�m� kayda alındıktan
sonra Kurum tarafından DBL �le bel�rlen�r.

(2) DBL, asgar� olarak radyasyondan korunma, güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvenceye �l�şk�n Türk�ye
Cumhur�yet� mevzuatını ve Uluslararası Atom Enerj�s� Ajansının düzenley�c� belgeler�n� �çer�r. DBL, Kuruluşun
önerm�ş olduğu veya Kurum tarafından uygun görülen d�ğer ülkeler�n veya uluslararası kuruluşların düzenley�c�
belgeler�n� de �çereb�l�r.

(3) Radyoakt�f atık tes�sler�nde radyasyondan korunma, güvenl�k, emn�yet ve nükleer güvenceye �l�şk�n
Kurum tarafından yen� çıkarılan veya değ�ş�kl�k yapılan düzenlemeler DBL’ye dâh�l ed�lm�ş; yürürlükten kaldırılan
düzenlemeler DBL’den çıkarılmış sayılır.

(4) Kuruluş DBL’de yer alan kend�s� tarafından öner�lm�ş belgeler�n or�j�nal d�l�nde elektron�k kopyalarını ve
İng�l�zce tercümeler�n� �lg�l� yetk�lend�rme sürec�nden önce Kuruma sunar.

(5) DBL’dek� belgelerde yer alan hükümler�n Türk�ye Cumhur�yet� mevzuatı �le çel�şmes� durumunda Türk�ye
Cumhur�yet� mevzuatı esas alınır.

(6) DBL, düzenley�c� belgelerde uyulması gerekl�l�ğ� bel�rt�len standartlar �le Kurumun uyulmasını gerekl�
gördüğü ulusal ve uluslararası standartları da �çer�r. Kuruluş kullanılan standartların Türkçe veya İng�l�zce
tercümeler�n� �ş�n yürütüldüğü alanda bulundurur.

Düzenley�c� belgeler l�stes�n�n oluşturulması ve güncellenmes�
MADDE 20- (1) Kurum, n�yet b�ld�r�m� yapılan radyoakt�f atık tes�s�ne �l�şk�n yetk�lend�rme süreçler�nde esas

alınması öngörülen DBL’y� hazırlar ve Kuruluşa b�ld�r�r.
(2) Kuruluş, Kurumun hazırladığı DBL’ye �laveten varsa, radyoakt�f atık tes�s�ne �l�şk�n faal�yetlerde esas

alınan veya alınması öngörülen d�ğer ülkeler�n veya uluslararası kuruluşların düzenley�c� belgeler�n� ve her b�r
belgen�n kullanılma gerekçes�n� Kurumun b�lg�s�ne sunar.

(3) Kurum, Kuruluş tarafından öner�len l�stey� de d�kkate alarak radyoakt�f atık tes�s�ne özgü DBL’y� bel�rler
ve Kuruluşa b�ld�r�r.

(4) DBL gerekt�ğ�nde Kurum tarafından gözden geç�r�l�r ve Kuruluştan da görüş alınarak güncellen�r. Güncel
l�ste Kuruluşa b�ld�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yetk�lend�rme Başvuruları ve Değerlend�rme

Yetk�lend�rme başvuruları
MADDE 21- (1) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s� �ç�n yetk�lend�rme başvurularını b�r d�lekçe ek�nde beş�nc�

bölümde düzenlenen belgeler� �çeren başvuru dosyası �le yapar. D�lekçede radyoakt�f atık tes�s�n�n adı, yer�, talep
ed�len yetk� ve başvuru dosyasında yer alan belgeler açık b�r şek�lde bel�rt�l�r. Başvuru dosyasında yer alan rapor, plan
ve programların �çer�ğ� Kurum tarafından bel�rlen�r.

(2) Kuruluş sunduğu b�lg� ve belgeler�n doğru, eks�ks�z, güncel, yeterl� ve tutarlı olmasından sorumludur.
(3) Yetk�lend�rme başvurularında, başvuru dosyasının b�r� basılı d�ğer� elektron�k ortamda olmak üzere �k�

kopyasının sunulması esastır. Basılı kopyanın Kuruma sunulmuş olan elektron�k kopyadan üret�lm�ş olması ve
elektron�k kopya �le aynılığı Kuruluşun sorumluluğundadır.

(4) Kurum başvuru dosyasında yer alan b�lg� ve belgeler� h�zmete özel g�zl�l�k dereces�nde �şleme tab� tutar.
Başvuru dosyasında Kuruluş tarafından g�zl� olduğu değerlend�r�len b�lg�ler bulunması durumunda, bu b�lg�ler g�zl�l�k
dereces�n�n gerekt�rd�ğ� usul uyarınca ayrıca ek belge olarak sunulur. G�zl�l�k derecel� b�lg� �ç�n başvuru dosyasında
yer alan �lg�l� belgede bu ek belgeye atıf yapılır.

(5) D�lekçe ve başvuru dosyasında yer alan belgeler�n Türkçe olması esastır. Ancak başvuru dosyasında yer
alan tekn�k belgelerden Kurum tarafından uygun görülenler İng�l�zce sunulab�l�r.

(6) D�lekçe ve başvuru dosyasında yer alan �dar� belgeler Kuruluşu tems�le yetk�l� yeterl� sayıda k�ş� tarafından
�mzalı ve kaşelenm�ş olarak sunulur.

(7) Başvuru dosyasında yer alan tekn�k belgeler, �lk sayfası b�r onay sayfası olacak şek�lde düzenlen�r. Onay
sayfasında belgen�n adı, varsa belge kodu, sürüm numarası ve a�t olduğu radyoakt�f atık tes�s�n� bel�rten b�lg�ler
bulunur, sayfa yetk�l� ve yeterl� sayıda k�ş� tarafından �mzalanır. İmzalı onay sayfası taranarak belgeler�n elektron�k
kopyalarına eklen�r.

(8) Tekn�k belgelerde atıf yapılan d�ğer belgeler, or�j�nal d�l� Türkçe olanlar Türkçe, d�ğerler� İng�l�zce olmak
üzere elektron�k kopya olarak sunulur. Sunulan belgelerde varsa çev�r�n�n aslına uygunluğu Kuruluşun
sorumluluğundadır.

Yetk�lend�rme başvurularının uygunluk kontrolü
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MADDE 22- (1) Yetk�lend�rme başvuruları öncel�kle d�lekçen�n ve başvuru dosyasında yer alan belgeler�n
eks�ks�z sunulmuş olması ve �sten�len �çer�ğe uygunluğu açısından �ncelen�r. Tesp�t ed�len uygunsuzluklar g�der�lmek
üzere Kuruluşa b�ld�r�l�r.

(2) Uygunsuzlukların Kuruluş tarafından tamamlanmasını tak�ben başvurunun uygunluk kontrolüne �l�şk�n
sonucu Kuruluşa b�ld�r�l�r.

(3) Sunulan belgelerdek� uygunsuzlukların Kurum tarafından bel�rlenen süre �çer�s�nde g�der�lmemes�
durumunda gözden geç�rme ve değerlend�rme aşamasına geç�lmez, eks�kl�k ve uygunsuzlukların ver�len süre sonunda
tamamlanmadığı veya g�der�lmed�ğ� durumlarda yetk�lend�rme başvurusu �ptal ed�l�r ve durum Kuruluşa b�ld�r�l�r.
Yetk�lend�rme �ç�n ödenen �şlem ve h�zmet bedel� �ade ed�lmez.

Gözden geç�rme, değerlend�rme ve yetk�n�n ver�lmes�
MADDE 23- (1) Kurum, sunulan belgeler� gözden geç�rme ve değerlend�rmeye tab� tutar. Kurum, varsa �lg�l�

olduğu değerlend�r�len denet�m raporlarını da d�kkate alarak yetk�lend�rme kararını ver�r. Kararın olumlu olması
durumunda değerlend�rme sonucunda bel�rlenen yetk� koşullarını da �çeren �z�n veya l�sans belges� Kuruluşa �let�l�r.
Kararın olumsuz olması durumunda karar gerekçeler� �le b�rl�kte Kuruluşa b�ld�r�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Güvenl�k İlkeler� ve Yetk�lend�rmeler

Saha sürec�ne �l�şk�n �lkeler
MADDE 24- (1) Saha sürec�, saha onayına yönel�k saha çalışmalarını ve �nşaat sürec�ne kadar sahada

yürütülecek faal�yetler� �çer�r.
(2) Saha çalışmalarında radyoakt�f atık tes�s�n�n genel tasarımı ve çevreye olan etk�ler� �le olası doğal olaylar,

�nsan kaynaklı olaylar ve bunların tes�s üzer�ndek� etk�ler� d�kkate alınır.
(3) Saha çalışmalarında, bertaraf tes�sler�nde kapatma sonrası kontrol dönemler� tamamlanıncaya, d�ğer

radyoakt�f atık tes�sler�nde tes�s ve saha düzenley�c� kontrolden çıkarılıncaya kadar tes�s�n tüm ömrü göz önünde
bulundurulur.

(4) Saha çalışmalarında; sahanın h�droloj�k, h�drojeoloj�k, jeoloj�k ve meteoroloj�k özell�kler�, doğal ve �nsan
kaynaklı dış olaylar ve radyoakt�f atık tes�s�n�n radyoloj�k etk�s� �rdelen�r ve ayrıca �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler� d�kkate
alınır. Saha çalışmaları bu özell�kler�n, olayların ve etk�ler�n �rdelenmes�n� sağlayacak gen�şl�ktek� yerde yapılır.

Saha onayına �l�şk�n esaslar
MADDE 25- (1) Kuruluş, saha çalışmalarına �l�şk�n program doğrultusunda, sahanın öngörülen radyoakt�f

atık tes�s�n�n kurulmasına engel olacak b�r özell�ğ� olmadığının tesp�t� ve tes�s�n tasarımında d�kkate alınacak olan
saha parametreler�n�n değerler�n�n bel�rlenmes� amacıyla ayrıntılı saha çalışmalarını yaptıktan sonra yer raporunu da
hazırlayarak saha onayı başvurusu yapar.

(2) Saha onayı on yıl süre �le geçerl�d�r. Bu süre zarfında radyoakt�f atık tes�s�n�n kurulmasına yönel�k olarak
�nşaat �zn�ne başvurulmadığı takd�rde saha onayı kend�l�ğ�nden sona erer.

(3) Saha onayı �ç�n başvuran Kuruluş, sahadak� faal�yetlere yönel�k yol, su, elektr�k g�b� altyapının
gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n faal�yetler �le saha ve �nşaat süreçler�nde kullanılacak olan geç�c� yapıların yapımına �l�şk�n
faal�yetlere, Kuruma b�ld�r�m yaptıktan sonra başlayab�l�r. Bu faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� durumlar dışında sahada
hafr�yat ve �nşaat çalışması yapılamaz.

(4) Bu Yönetmel�ğ�n 17 �la 23 üncü maddeler� saha onayı �ç�n de uygulanır.
(5) Kuruluş, saha onayı �ç�n Kurum tarafından bel�rlenen �şlem ve h�zmet bedeller�n� öder.
(6) Saha onayı alan Kuruluş, saha parametreler� �zleme programını uygular ve bu programa a�t faal�yetler�n

raporunu onayın ver�ld�ğ� tar�hten başlamak üzere her yıl Kuruma sunar.
Saha onayı başvurusu ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 26- (1) Saha onayı başvurusu, Kuruluş tarafından radyoakt�f atık tes�s�n�n kurulması �le �lg�l�

faal�yetlere başlamadan önce yapılır.
(2) Saha onayı başvuru dosyasında;
a) Yer raporu,
b) Saha parametreler� �zleme programı,
yer alır.
(3) Başvuru �le sunulan belgeler, yeterl�l�kler� ve DBL’de yer alan belgeler�n gerekler�ne uygunlukları

açısından Kurum tarafından değerlend�r�l�r.
Tasarım sürec�ne �l�şk�n �lkeler
MADDE 27- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�, �şletme ve kaza koşullarında, çalışanların, halkın, çevren�n ve

gelecek nes�ller�n radyasyondan korunmasının sağlanab�lmes� amacıyla, güvenl� b�r şek�lde �şlet�lecek, �şletmeden
çıkarılacak veya kapatılacak şek�lde tasarımlanır.

(2) Radyoakt�f atık tes�sler�; depolanacak, �şlenecek ya da bertaraf ed�lecek radyoakt�f atıklara �l�şk�n toplam
radyoakt�f madde envanter� ve potans�yel radyoloj�k ve radyoloj�k olmayan tehl�keler d�kkate alınarak tasarımlanır.
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(3) Radyoakt�f atık tes�sler�n� oluşturan yapı, s�stem ve b�leşenler, tes�s ömrü ve bertaraf tes�sler�nde ayrıca
kontrol dönemler� d�kkate alınarak, radyoakt�f atıkların muhafazasını ve güvenl�ğ� r�ske atab�lecek malzeme ve çevre
etk�leş�mler�n� önleyecek şek�lde tasarımlanır.

(4) Radyoakt�f atık tes�sler�n� oluşturan yapı, s�stem ve b�leşenler; bakım, onarım, denet�m ve testler�n
yapılmasını kolaylaştıracak şek�lde tasarımlanır.

(5) Radyoakt�f atık tes�sler�n� oluşturan yapı, s�stem ve b�leşenler, fonks�yonlarına ve güvenl�k ve s�sm�k
açıdan önemler�ne göre sınıflandırılarak �lg�l� mevzuat 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 sonuçlarının haf�flet�lmes� �ç�n güvenl�k s�stemler� tasarımda yer alır.

(6) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n tasarımında havalandırma, �zleme ve f�ltreleme g�b� s�stemlere yer ver�l�r.
Tasarımda radyoloj�k, ısıl ve k�myasal etk�ler neden�yle atığın veya bar�yerler�n ve d�ğer yapı, s�stem ve b�leşenler�n
yapısının değ�şmes�ne ve bozulmasına karşı önlemler �le zırhlama ve sızdırmazlık g�b� önlemler d�kkate alınır. Tes�s�
oluşturan yapı, s�stem ve b�leşenler, dış olaylar neden�yle oluşab�lecek etk�ler�n, yangın ve patlama g�b� tehl�keler�n
olasılığını ve etk�ler�n� azaltmak üzere tasarımlanır ve konumlandırılır.

(7) Radyoakt�f atık olarak kabul ed�len kullanılmış yakıtların depolanacağı radyoakt�f atık tes�sler�n�n tasarımı,
�şletme ve kaza durumlarında, kullanılmış yakıtların �zlenmes�n� ve kontrol altında tutulmasını sağlayab�lecek
s�stemler� �çer�r. Bu tür tes�sler, soğutmayı mühend�sl�k tasarımları ve doğal konveks�yon g�b� pas�f soğutma s�stemler�
�le sağlayacak şek�lde ve soğutmanın y�t�r�lmes� durumunda da depolanan kullanılmış yakıt paketler�n�n bütünlüğünü
koruyacak şek�lde tasarımlanır.

(8) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s�n�n tasarımının güvenl�ğ�n� anal�z, değerlend�rme veya test yoluyla �nşaat �zn�
başvurusunda Kuruma göster�r.

Bertaraf tes�sler�n�n tasarım sürec�ne �l�şk�n özel �lkeler
MADDE 28- (1) Bertaraf tes�sler�, radyoakt�f atıkların olası radyoloj�k etk�ler�n�n kapatma sonrası kontrol

dönemler� süres�nce ve �lg�l� mevzuatta bel�rlenen sev�yelerde tutulmasını sağlayacak şek�lde tasarımlanır.
(2) Der�n bertaraf tes�sler� radyonükl�tler�n b�yosferden uzun döneml� yalıtımının sağlanması amacıyla,

yüzeyden b�rkaç yüz metre veya daha der�nde bulunan duraylı jeoloj�k oluşumların �ç�nde kurulur. Orta der�nl�kte
bertaraf tes�sler� yer yüzey�nden otuz �le b�rkaç yüz metre arasındak� der�nl�klerde kurulur. Yakın yüzey bertaraf
tes�sler� yer yüzey�nden �t�baren yaklaşık otuz metre der�nl�ğe kadar yerleşt�r�leb�l�r. Bertaraf tes�s�n�n yer yüzey�nden
tam der�nl�ğ� ve konumu bertaraf ed�lecek radyoakt�f atığın sınıfı, tes�s�n tasarımı, saha özell�kler� ve kapatma sonrası
kontrol dönemler� boyunca tes�se olab�lecek �stenmeyen er�ş�m d�kkate alınarak bel�rlen�r.

(3) Bertaraf tes�sler�n�n tasarımında, radyonükl�tler�n hapsed�lmes�n� ve çevreden yalıtılmasını sağlayacak,
�şletme sırasında ve kapatma sonrasında etk�n kalması planlanan çoklu bar�yerler yer alır. 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. Orta der�nl�kte ve der�n bertaraf tes�sler�nde yer alan
bar�yerler bakım ve �y�leşt�rme gerekt�rmeyecek şek�lde seç�l�r ve tasarımlanır. Bertaraf tes�s�n�n �nşasına başlanmadan
önce, dolgu ve kapağın tasarım gerekler�n� yer�ne get�receğ� garant� altına alınır.

(4) Bertaraf tes�sler�, kapatma sonrası dönemde kontrol, bakım ve �zleme g�b� akt�f güvenl�k önlemler�ne
devam ed�lmes�n� mümkün olduğunca gerekt�rmeyecek ve güvenl�ğ� sağlamada bar�yerler, sahanın �şaretlenmes�, saha
kullanımının kısıtlanması ve kayıt tutulmasını da �çeren pas�f güvenl�k önlemler�n�n yeterl� olacağı şek�lde
tasarımlanır.

(5) Bertaraf tes�sler�, saha özell�kler� de d�kkate alınarak, �nsan, b�tk� ve hayvanlardan dolayı etk�lenme
olasılığının az olacağı şek�lde, tes�s�n bütünlüğünü bozab�lecek olayların olması durumunda radyonükl�tler�n jeosferde
ve b�yosferde dağılımının gec�kt�r�leceğ� ve radyoakt�f atığın yalıtımının sağlanacağı şek�lde tasarımlanır.

İnşaat sürec�ne �l�şk�n �lkeler
MADDE 29- (1) Radyoakt�f atık tes�s�n�n, tasarıma uygun b�r şek�lde �nşa ed�lmes� sağlanır. Bertaraf tes�s�n�n

�nşası, doğal bar�yerler�n güvenl�k fonks�yonları korunacak şek�lde yapılır.
(2) Tasarımda yer alan yapı, s�stem ve b�leşenler; kanıtlanmış ve kabul görmüş malzeme, tekn�k yöntem ve

prosedürler kullanılarak güvenl�k ve s�sm�k sınıflarına uygun kal�tede �mal ve �nşa ed�l�r.
(3) Kuruluş, GAR’ı hazırlayanlardan veya tasarımcılardan bağımsız ve Kurum tarafından uygun görülen

gerçek veya tüzel k�ş�ye tasarımın güvenl�k değerlend�rmes�n� yaptırır.
İnşaat �zn�ne �l�şk�n esaslar
MADDE 30- (1) Radyoakt�f atık tes�s�n�n �nşaat sürec�; güvenl�k açısından öneml� tes�s yapılarının tasarımını,

�nşasını ve s�stemler�n �nşaat alanındak� montaj ve test aşamalarını �çer�r.
(2) Kuruluş, bertaraf tes�s�nde radyoakt�f atıkların bertaraf ed�leceğ� özel bölümler�n sırayla �nşa ed�lmes�n�n

planlandığı durumlarda, her bölümün �nşası tamamlandığında ve b�r sonrak� bölümün �nşasına geç�ld�ğ�nde Kuruma
b�ld�r�m yapar.

(3) Der�n bertaraf tes�s�n�n saha sürec�nde kurulan ve tes�s�n b�r parçası olması planlanan yeraltı araştırma
laboratuvarına da�r b�lg�ler �nşaat �zn� kapsamında Kuruma sunulan GAR’da yer alır.

(4) İnşaat sürec�ne �l�şk�n yetk�lend�r�len Kuruluş;
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a) Radyoakt�f atık tes�s�n�n �nşaat sürec�ne a�t kal�te tem�n dokümanında yer alan tüm faal�yetler�
gerçekleşt�reb�l�r.

b) Radyoakt�f atık tes�s�n�n yapılarının �nşasını, s�stem ve b�leşenler�n�n montajını ve �lg�l� testler�n� yapab�l�r.
c) Yapı, s�stem ve b�leşenler�n kabulünü �nşaat sürec�ne a�t kal�te tem�n dokümanında yer alan prosedürler

uyarınca yapar.
ç) Saha ve çevres�nde, radyoakt�f atık tes�s� �şletmeye alınmadan en az �k� yıl önces�nden çevresel radyoloj�k

�zleme programını uygulamaya başlar. Çevresel radyoloj�k �zleme programı kapsamında yürüttüğü faal�yetlere �l�şk�n,
�çer�ğ� Kurum tarafından bel�rlenen çevresel radyoloj�k �zleme raporunu her yıl hazırlar ve Kuruma sunar.

İnşaat �zn� başvurusu ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 31- (1) İnşaat �zn� başvuru dosyasında;
a) GAR,
b) İnşaat sürec�ne a�t kal�te tem�n dokümanı,
c) Çevresel radyoloj�k �zleme programı,
ç) İnşaat sürec�ne �l�şk�n emn�yet planı,
d) 29 uncu madden�n üçüncü fıkrasında bel�rt�len bağımsız değerlend�rme raporu,
e) Nükleer madde bulunduran radyoakt�f atık tes�sler�nde ayrıca nükleer madde sayım ve kontrol s�stem�n� de

�çeren Tasarım B�lg�s� Sualnames�,
yer alır.
(2) Başvuru �le sunulan belgeler yeterl�l�kler� ve DBL’de yer alan belgeler�n gerekler�ne uygunlukları

açısından Kurum tarafından değerlend�r�l�r.
İşletmeye alma sürec�ne �l�şk�n �lkeler
MADDE 32- (1) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s� �şlet�lmeye başlanmadan önce, �şletmeye alma programı

çerçeves�nde, yapı, s�stem ve b�leşenler�n fonks�yonlarının yer�ne get�r�ld�ğ�n� testlerle doğrulayarak, tasarım
hedefler�ne uygun �nşa ed�ld�ğ�n�, amacına uygun çalıştığını ve yeters�zl�kler�n bel�rlen�p g�der�ld�ğ�n� göster�r.
İşletmeye alma programı, tüm �şletme prosedürler�n�n test ed�lmes�n� de �çer�r.

(2) İşletmeye alma testler� yapı, s�stem ve b�leşenler�n tasarım ve �şletme hedefler�ne uyumunu ve güvenl�ğ�n�
göstermek üzere yapılır.

(3) Kuruluş �şletmeye alma önces�nde b�r �şletme organ�zasyonu oluşturur. Radyoakt�f atık tes�s�n�n �şletme
organ�zasyonunda tes�s sorumlusu, radyoakt�f atık yönet�m� sorumlusu, radyasyondan korunma sorumlusu �le
radyasyon ac�l durumları, bakım, test ve onarım, yönet�m s�stem� konularından sorumlu personel, nükleer madde
�çeren radyoakt�f atık tes�sler�nde ayrıca nükleer madde sayım ve kontrol personel� bulunur.

(4) Kuruluş, �şletmeye alma sırasında, radyoakt�f atık tes�s�n�n �şletme organ�zasyonunda görev alacak
çalışanların gerekl� eğ�t�mler� almalarını sağlar.

İşletmeye alma �zn�ne �l�şk�n esaslar
MADDE 33- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�nde �şletmeye alma sürec� güvenl�kle �lg�l� yapı, s�stem ve b�leşenlere

�l�şk�n testler� �çer�r.
(2) Bertaraf tes�sler�nde bölümler�n sırayla �şletmeye alınması planlanıyorsa, tes�s�n her bölümünün �şletmeye

alınması tamamlandıkça ve b�r sonrak� bölümün �şletmeye alınmasına geç�ld�ğ�nde Kuruluş tarafından Kuruma
b�ld�r�m yapılır.

(3) Kuruluş �şletmeye alma �zn� aldıktan sonra;
a) Güvenl�kle �lg�l� s�stemler�n �şletmeye alma testler�ne başlayab�l�r.
b) İşletmeye alma testler�nde, sadece testlerde kullanmak amacıyla radyoakt�f madde kullanab�l�r.
c) İşletmeye alma süreçler�ne radyoakt�f atık tes�s�n�n �şletme organ�zasyonunda görev alan �lg�l� personel�n

katılımını sağlar.
(4) Radyoakt�f atık tes�sler�nde emn�yete �l�şk�n koruma s�stem� �le nükleer madde �çeren radyoakt�f atık

tes�sler�nde ayrıca nükleer madde sayım ve kontrol s�stem� uygulanmaya başlanmadan önce, radyoakt�f maddeler
sahaya get�r�lemez.

İşletmeye alma �zn� başvurusu ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 34- (1) İşletmeye alma �zn� başvuru dosyasında;
a) Güncel GAR,
b) İşletmeye alma programı,
c) İşletmeye alma sürec�ne a�t kal�te tem�n dokümanı,
ç) İşletme organ�zasyonu ve personel eğ�t�m� programı,
d) Radyasyon ac�l durum planı,
e) Emn�yet planı,
f) Yangından korunma programı,
g) Radyasyondan korunma programı,
ğ) Ek�pman güvenl�k programı,
yer alır.
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(2) Başvuru �le sunulan belgeler, yeterl�l�kler� ve DBL’de yer alan belgeler�n gerekler�ne uygunlukları
açısından Kurum tarafından değerlend�r�l�r.

İşletme sürec�ne �l�şk�n �lkeler
MADDE 35- (1) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s�n� �şletme sınır ve koşulları �çer�s�nde ve DBL’de yer alan

belgelere uygun olarak güvenl� b�r şek�lde �şlet�r.
(2) Radyoakt�f atık tes�s�n�n güvenl� �şlet�m�n�n çerçeves�n� ç�zen ve atık kabul kr�terler�n� de �çeren �şletme

sınır ve koşulları Kuruluş tarafından bel�rlen�r ve Kurumun uygun görüşüne sunulur. Radyoakt�f atıklar ve atık
paketler� atık kabul kr�terler�ne uygun olarak tes�se kabul ed�l�r.

(3) Radyoakt�f atık tes�s�n� oluşturan yapı, s�stem ve b�leşenler�n �şletme sırasında �şletme sınır ve koşulları �le
uyumluluğu �zlen�r ve tasarım gerekler�n� yer�ne get�rmey� sürdürmeler� sağlanır. Bakım, test ve �zleme sıklığının
bel�rlenmes�nde benzer d�ğer radyoakt�f atık tes�sler�n�n �şletme tecrübeler�nden faydalanılab�l�r.

(4) Radyoakt�f atık tes�s�nde olab�lecek kazalar sırasında uygulanmak üzere �lg�l� mevzuat uyarınca radyasyon
ac�l durum planı bulundurulur ve bu planın uygulanab�l�rl�ğ�nden em�n olmak �ç�n düzenl� aralıklarla tatb�kat yapılır.
Plan, kazanılan deney�mler doğrultusunda gözden geç�r�l�r ve güncellen�r.

(5) Kuruluş, bertaraf tes�s�n� �şlet�rken, kapatma sonrası dönemde tes�s�n güvenl�ğ�n� sağlayacak s�stemler�n ve
bar�yerler�n güvenl�k fonks�yonlarının korunmasını sağlayacak önlemler� de ayrıca alır.

İşletme l�sansına �l�şk�n esaslar
MADDE 36- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�nde �şletme sürec�, tes�ste radyoakt�f atık yönet�m�n�n başlamasından

tes�s�n �şletmeden çıkarılması veya kapatılması �ç�n �z�n ver�lene kadar olan sürec� �çer�r.
(2) Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler�n�n erken �şletmeden çıkarılması �ht�mal�ne karşı, tem�natın

yeterl�l�ğ�n�n Hesaplar Yönet�m Kurulu tarafından Kuruma b�ld�r�lmes� �şletme l�sansı ver�lmes� �ç�n ön koşuldur.
(3) Kuruluş �şletme l�sansı aldıktan sonra;
a) İşletme sınır ve koşulları uyarınca radyoakt�f atık tes�s�n� �şletmeye ve radyoakt�f atıkları tes�se kabul

etmeye başlayab�l�r.
b) Radyoakt�f atık tes�s�n� oluşturan yapı, s�stem ve b�leşenler�n per�yod�k güvenl�k değerlend�rmes�n� yapar

ve sonuçları Kurumun bel�rled�ğ� �çer�kte raporlar. Bu güvenl�k değerlend�rmes�, ayrıca ulusal veya uluslararası
güvenl�k anlayışındak� değ�ş�kl�kler neden�yle Kurumun taleb� üzer�ne de yapılır. Bu kapsamda Kuruluş;

1) İşletme l�sansının ver�ld�ğ� tar�hten başlamak üzere, en geç on yılda b�r, değerlend�rmeye tab� olacak
güvenl�k konularını Kurumun uygun görüşü �le bel�rler ve hazırladığı per�yod�k güvenl�k değerlend�rme raporunu
Kuruma sunar.

2) Kurum tarafından yapılan değerlend�rme sonucunda güvenl�k açısından �y�leşt�rme gerekt�ğ�n�n
bel�rlenmes� durumunda, Kurumun da uygun gördüğü tedb�rler� öner�len süre �çer�s�nde alır.

3) Sahada b�rden çok radyoakt�f atık tes�s�n�n bulunduğu durumda, ortak s�stemler�n per�yod�k güvenl�k
değerlend�rmes�ne sahada �lk kurulan tes�s�n per�yod�k güvenl�k değerlend�rme raporunda yer ver�r.

c) İçer�ğ� Kurum tarafından bel�rlenen �şletme raporunu, radyoakt�f atık yönet�m� raporunu, radyoakt�f salım
raporunu, çevresel radyoloj�k �zleme raporunu ve k�ş�sel doz ve radyasyon ölçüm raporunu �şletme l�sansının ver�ld�ğ�
tar�hten başlamak üzere her yıl hazırlar, Kurumun taleb� üzer�ne Kuruma sunar.

(4) Kuruluş, radyoakt�f atık olarak tes�se tesl�m ed�len radyoakt�f maddeler�n, radyoakt�f atıkların azaltılması
�lkes� çerçeves�nde yen�den kullanılab�leceğ�n� değerlend�rmes� durumunda, söz konusu radyoakt�f maddeler�n
radyoakt�f atık n�tel�ğ�nden çıkarılmasına ve yen�den kullanılmasına �l�şk�n b�lg�ler� Kuruma b�ld�r�r. Bu radyoakt�f
maddeler yalnızca Kurumun uygun görüşü ve �lg�l� mevzuat hükümler� kapsamında kullanılab�l�r.

İşletme l�sansı başvurusu ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 37- (1) İşletme l�sansı başvuru dosyasında;
a) Radyoakt�f atık tes�s�n�n kurulduğu hal�n� yansıtan GAR,
b) İşletmeye alma testler�n�n sonuçları,
c) İşletmeye alma �zn� başvurusunda sunulmuş olup güncellenen d�ğer plan, program ve raporlar,
yer alır. İşletmeye alma testler� sonucunda �şletme sınır ve koşullarında değ�ş�kl�k yapıldıysa Kuruluş

tarafından başvuruda bel�rt�l�r.
(2) Başvuru �le sunulan belgeler yeterl�l�kler� ve DBL’de yer alan belgeler�n gerekler�ne uygunlukları

açısından Kurum tarafından değerlend�r�l�r. İşletmeye alma testler�n�n sonuçları değerlend�rmede d�kkate alınır.
Radyoakt�f atık tes�s�nde yapılacak değ�ş�kl�kler
MADDE 38- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�nde, radyoakt�f atık �şleme yöntemler�ndek� değ�ş�kl�kler, güvenl�kle

�lg�l� tes�se eklenecek yen� yapılar ve s�stemler veya değ�ş�kl�kler, kapas�te arttırımı ve �şletme sınır ve koşullarındak�
değ�ş�kl�kler g�b� güvenl�k ve emn�yet� etk�leyeb�lecek değ�ş�kl�kler Kurumun �zn�ne tab�d�r.

(2) Değ�ş�kl�k �zn� başvuru dosyasında, öngörülen değ�ş�kl�ğe ve değ�ş�kl�ğ�n güvenl�k ve emn�yet açısından
etk�ler�ne �l�şk�n b�r rapor Kuruma sunulur.

(3) Sunulan rapor öngörülen değ�ş�kl�kler�n güvenl�k ve emn�yet üzer�ndek� etk�ler� ve DBL’de yer alan
belgeler�n gerekler�ne uygunluğu açısından Kurum tarafından değerlend�r�l�r.

İşletmeden çıkarma veya kapatma sürec�ne �l�şk�n �lkeler
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MADDE 39- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�nde �şletmeden çıkarma ve kapatma süreçler�, tes�s tasarımlanırken
d�kkate alınır.

(2) Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler�, sahanın yen�den kullanım koşullarıyla uyumlu hale
get�r�leceğ�n�n göster�lmes� şartıyla �şletmeden çıkarılır. Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�s� �şleten Kuruluş
tes�s� �şletmeden çıkarmakla yükümlüdür. Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler�n�n �şletmeden çıkarma
sürec�nde, �şletmeden çıkarma faal�yetler�ne yönel�k rapor, plan ve programlar oluşturulur ve uygulanır.

(3) Bertaraf tes�sler� kapatma sonrası kontrol dönemler� boyunca sahada ve çevres�nde akt�f ve pas�f güvenl�k
önlemler�n�n uygulanması şartıyla kapatılır. Bertaraf tes�s�n� �şleten Kuruluş tes�s� kapatma �le yükümlüdür. Bertaraf
tes�s�n�n kapatma sonrası uzun vadede güvenl�ğ�, pas�f güvenl�k önlemler� �le sağlanır. Pas�f güvenl�k önlemler�n�n
�hlal� durumunda b�le �lg�l� mevzutta bel�rt�len radyoloj�k kr�terler aşılmaz. Kuruluş tarafından kapatma sonrasında
alınacak akt�f ve pas�f güvenl�k önlemler� �le akt�f ve pas�f kontrol dönemler�ne yer ver�len rapor, plan ve programlar
oluşturulur, uygulanır ve gerekt�ğ�nde güncellen�r.

İşletmeden çıkarma veya kapatma �zn�ne �l�şk�n esaslar
MADDE 40- (1) Bertaraf tes�sler� kapatma �zn�ne, radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler� �şletmeden

çıkarma �zn�ne tab�d�r. Radyoakt�f atık tes�sler�, �şletmeden çıkarma veya kapatma �zn�nde yer alan koşullar uyarınca
ve DBL’de yer alan belgelere uygun olarak �şletmeden çıkarılır veya kapatılır.

(2) Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler�n�n �şletmeden çıkarılma sürec� radyoakt�f maddeler�n sahadan
uzaklaştırılması, radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�, söküm ve sahanın çevreyle uyumlu hale get�r�lmes�ne yönel�k tüm
faal�yetler� �çer�r. Bertaraf tes�sler�n�n kapatma sürec�; tes�s�n kapatılması, �şletme �le �lg�l� b�naların sökümü,
radyoakt�f k�rl�l�ğ�n g�der�lmes�, dolgu faal�yetler�, kapatma sonrası �zleme g�b� tes�s� uzun vadede güvenl� hale
get�recek tüm faal�yetler� �çer�r.

(3) Kuruluş, radyoakt�f atık tes�s�n�n �şletmeden çıkarılmasına veya kapatılmasına �l�şk�n kararı alır ve Kuruma
b�ld�r�r; �şletmeden çıkarma veya kapatma faal�yetler�ne mümkün olan en kısa sürede başlanmasına ve bu faal�yetler�n
tamamlanmasına yönel�k planlamaları yapar ve Kuruma �şletmeden çıkarma veya kapatma �zn� başvurusunda bulunur.

(4) Kuruluş �şletmeden çıkarma veya kapatma kararı verd�ğ� radyoakt�f atık tes�s�nde radyasyondan korunma,
güvenl�k ve emn�yet� sürdürecek ve varsa nükleer güvenceye �l�şk�n sorumluluklarını yer�ne get�recek önlemler� alır.

(5) Aynı sahada b�rden fazla radyoakt�f atık tes�s�n�n bulunduğu durumda, �şletmeden çıkarma veya kapatma
faal�yetler�n�n �şlet�lmeye devam eden d�ğer tes�slere etk�s� ayrıca �ncelen�r ve tes�sler�n ortak kullanılan yapılarına
�l�şk�n �şletmeden çıkarma veya kapatma faal�yetler� son tes�s �ç�n yapılan başvuru kapsamında ele alınır.

(6) İşletmeden çıkarma veya kapatma, �nşaat �zn� aşamasında Kuruma sunulan GAR’ın b�r bölümü olarak ele
alınır. İşletmeden çıkarmaya veya kapatmaya �l�şk�n, Kuruma sunulan b�lg�ler per�yod�k güvenl�k değerlend�rmeler�
kapsamında güncellen�r.

(7) İşletmeden çıkarma veya kapatma sürec�ne �l�şk�n yetk�lend�r�len Kuruluş;
a) Radyoakt�f atık tes�s�n�n �şletmeden çıkarma veya kapatma sürec�ne a�t kal�te tem�n dokümanında yer alan

tüm faal�yetler� gerçekleşt�reb�l�r.
b) Bertaraf tes�sler�nde, tes�s� kapattıktan sonra kontrol dönemler� boyunca sahada ve çevres�nde akt�f ve pas�f

güvenl�k önlemler�n� uygular. Düzenley�c� kontrolden çıkarılana kadar, kapatma sonrası akt�f kontrol dönem� boyunca,
radyoloj�k çevresel �zleme faal�yetler�n�n sonuçları �le bakım ve onarım faal�yetler�n�, kapatma �zn�n�n ver�ld�ğ�
tar�hten başlamak üzere her yıl Kuruma raporlar. Her türlü olağandışı olayı Kuruma �ved�l�kle b�ld�r�r ve alınması
planlanan önlemler� raporlar.

c) İçer�ğ� Kurum tarafından bel�rlenen; radyoakt�f atık yönet�m� raporunu, radyoakt�f salım raporunu, çevresel
radyoloj�k �zleme raporunu ve k�ş�sel doz ve radyasyon ölçüm raporunu �şletmeden çıkarma veya kapatma �zn�n�n
ver�ld�ğ� tar�hten başlamak üzere her yıl Kuruma sunar.

ç) İşleme ve depolama tes�sler�nde �şletmeden çıkarma faal�yetler� sona erd�ğ�nde veya bertaraf tes�sler�nde
kapatma sonrası akt�f kontrol dönem�n�n ardından radyoakt�f atık tes�s�n�n ve sahanın düzenley�c� kontrolden
çıkarılmasına �l�şk�n 42 nc� maddede bel�rt�len çalışmaları yapar.

İşletmeden çıkarma veya kapatma �zn� başvurusu ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 41- (1) İşletmeden çıkarma veya kapatma �zn� başvuru dosyasında;
a) İşletmeden çıkarma veya kapatma �ç�n hazırlanan GAR,
b) İşletmeden çıkarma veya kapatma sürec�ne a�t kal�te tem�n dokümanı,
c) Radyasyon ac�l durum planı,
ç) İşletmeden çıkarma veya kapatma sürec�ne �l�şk�n emn�yet planı,
d) Çevresel radyoloj�k �zleme programı,
e) Radyasyondan korunma programı,
f) Nükleer madde bulunduran radyoakt�f atık tes�sler�nde ayrıca nükleer madde sayım ve kontrol s�stem�n� de

�çeren Tasarım B�lg�s� Sualnames�,
yer alır.
(2) Başvuru �le sunulan belgeler, yeterl�l�kler� ve DBL’de yer alan belgeler�n gerekler�ne uygunlukları

açısından Kurum tarafından değerlend�r�l�r.
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Düzenley�c� kontrolden çıkarılmaya �l�şk�n �lkeler ve esaslar
MADDE 42- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n düzenley�c� kontrolden çıkarılmasından Kuruluş sorumludur.
(2) Bertaraf tes�sler�, kapatma sonrası akt�f kontrol dönem�n�n ardından ve sahanın yalnızca kısıtlı kullanımı

koşuluyla düzenley�c� kontrolden çıkarılır. Kapatma sonrası akt�f kontrol dönem�nde bar�yerler�n bütünlüğünü �zlemek
amacıyla �zleme ve kontrol çalışmaları yapılır. Düzenley�c� kontrolden çıkarılan bertaraf tes�sler�n�n sahaları pas�f
kontrol dönem� boyunca Kuruluş tarafından �şaretlen�r ve kısıtlı kullanım koşulları sağlanır, bu koşulların yer�ne
get�r�ld�ğ�n� gösteren yıllık raporlar Kuruma sunulur. Kuruluş, ayrıca düzenley�c� kontrolden çıkarıldıktan sonra �çer�ğ�
Kurum, Kuruluş ve �lg�l� d�ğer kurum ve kuruluşlarca bel�rlenecek olan tes�s�n tar�hsel raporunu hazırlar, �lg�l� kurum
ve kuruluşlara �let�r.

(3) Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler�, sahanın yen�den kullanım koşullarıyla uyumlu olacağı
şek�lde düzenley�c� kontrolden çıkarılır.

(4) Radyoakt�f atık tes�s�n�n düzenley�c� kontrolden çıkarılmasıyla saha da düzenley�c� kontrolden çıkarılmış
sayılır.

(5) Aynı sahada b�rden fazla radyoakt�f atık tes�s�n�n bulunduğu durumda sahanın düzenley�c� kontrolden
çıkarılması, sahadak� son �şletmeden çıkarılan veya kapatılan tes�s düzenley�c� kontrolden çıkarıldıktan sonra
gerçekleş�r.

Düzenley�c� kontrolden çıkarılma başvurusu ve başvurunun değerlend�r�lmes�
MADDE 43- (1) Kuruluş radyoakt�f atık tes�s�n�n düzenley�c� kontrolden çıkarılması �ç�n gerekl� şartların

sağlandığını ortaya koyan b�r rapor �le Kuruma başvuru yapar.
(2) Başvuru �le sunulan rapor yeterl�l�ğ� ve DBL’de yer alan belgeler�n gerekler�ne uygunluğu açısından

Kurum tarafından değerlend�r�l�r. Kurum sahada denet�mler ve ölçümler yaparak gerekl� şartların sağlandığını kontrol
eder. Raporun ve denet�m sonuçlarının uygun bulunması durumunda radyoakt�f atık tes�s� ve saha düzenley�c�
kontrolden çıkarılır.

ALTINCI BÖLÜM
D�ğer Hükümler

Yetk�lend�r�lm�ş b�r faal�yet �ç�n başka b�r tüzel k�ş�n�n yetk�lend�r�lmes�
MADDE 44- (1) Radyoakt�f atık �şleme ve depolama tes�sler�nde başka b�r tüzel k�ş�n�n yetk�lend�r�lmes�n�n

talep ed�lmes� durumunda;
a) B�r faal�yet �ç�n yetk�lend�r�lm�ş olan Kuruluş, konuya �l�şk�n taleb�n� gerekçeler� �çeren b�r rapor �le

Kuruma sunar. Kurumun söz konusu taleb� uygun bulması durumunda faal�yete devam edecek olan tüzel k�ş�, 18 �nc�
madden�n b�r�nc� fıkrası �le beş�nc� fıkrasının (b) bend�nde sunulması gereken b�lg� ve belgeler �le radyoakt�f atık
tes�s�ne �l�şk�n sorumlulukların üstlen�lmes� sürec�nde güvenl�k ve emn�yet�n sürdürülmes�ne ve varsa nükleer
güvenceye �l�şk�n sorumlulukların yer�ne get�r�lmes�ne �l�şk�n önlemler� de �çeren b�r program �le Kuruma başvurur.

b) Kurum, sunulan b�lg�ler� ve programı değerlend�rerek yen� yetk�lend�rme sürec�n�n başlayacağı aşamayı ve
yetk�lend�rme başvurusu �ç�n sunulması gereken belgeler� bel�rler.

c) Kurum yen� yetk�lend�rme �ç�n sunulan belgeler� değerlend�r�r ve gerek gördüğü takd�rde ek b�lg� ve belge
talep edeb�l�r. Kurum, b�lg� ve belgeler� uygun bulması durumunda, başvuran tüzel k�ş�y� �lg�l� maddeler uyarınca
yetk�lend�r�r.

ç) Faal�yete devam edecek Kuruluşun yetk�lend�r�lmes� �le b�rl�kte esk� Kuruluşun radyoakt�f atık tes�s�ne
�l�şk�n güvenl�k, emn�yet ve varsa nükleer güvence kapsamındak� yetk� ve sorumlulukları faal�yete devam edecek
Kuruluş tarafından üstlen�l�r.

Denet�m ve yaptırım
MADDE 45- (1) Kuruluşun bu Yönetmel�k kapsamındak� faal�yetler� Kurumun denet�m�ne tab�d�r. Denet�me

�l�şk�n hususlarda �lg�l� yönetmel�kte yer alan hükümler uygulanır.
(2) İlg�l� mevzuat veya yetk� koşullarına, Kurum kararlarına ve tal�matlarına aykırı hareket ed�ld�ğ�n�n tesp�t

ed�lmes� hâl�nde �dar� yaptırım uygulanır. İdar� yaptırımlara �l�şk�n hususlarda �lg�l� yönetmel�kte yer alan hükümler
uygulanır.

Öngörülmeyen durumlar
MADDE 46- (1) Radyoakt�f atık tes�sler�n�n yetk�lend�r�lme süreçler�ne �l�şk�n, bu Yönetmel�ğ�n

uygulanmasında öngörülmeyen durumların oluşması hal�nde, sürec�n nasıl ve hang� koşullarla devam edeb�leceğ�ne,
Kurum tarafından karar ver�l�r ve Kuruluşa b�ld�r�l�r.

(2) Radyoakt�f atık tes�s�n�n bu Yönetmel�kte bel�rlenen tes�s türler�nden farklı olması veya radyoakt�f atık
tes�s�n�n türüne �l�şk�n tereddüt oluşması durumunda tes�s�n tab� olacağı yetk�lend�rmelere Kurum tarafından karar
ver�l�r ve Kuruluşa b�ld�r�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Atıflar
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MADDE 47- (1) Mevzuatta, 7/7/2022 tar�hl� ve 31889 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyoakt�f Atık
Yönet�m� Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k �le yürürlükten kaldırılan maddelere yapılan
atıflar, bu Yönetmel�ğe yapılmış sayılır.

Mevcut yetk�lend�rmeler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce radyoakt�f atık yönet�m�ne �l�şk�n

yapılmış olan yetk�lend�rmeler, süres� sona erene kadar geçerl�d�r.
(2) Mevcut yetk�lend�rme �le radyoakt�f atık yönet�m� faal�yet�n� yürüten tüzel k�ş�ler; en geç yetk�lend�rme

süres�n�n b�t�m�nden öncek� altı ay �çer�s�nde, bu Yönetmel�k kapsamında Kuruma başvurur, bu kapsamda
yetk�lend�rme yapılana kadar radyoakt�f atık yönet�m� faal�yetler�ne devam eder. Kurum, bu süre zarfında radyoakt�f
atıkların güvenl� yönet�m� �ç�n �lave yükümlülükler get�reb�l�r.

Yürürlük
MADDE 48- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 49- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 
 


