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12 Ağustos 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31921

YÖNETMELİK

Nükleer Düzenleme Kurumundan:
ULUSAL RADYASYON İZLEME VE RADYASYON

KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümler�

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, �yonlaştırıcı radyasyona yönel�k ulusal radyasyon �zleme ve

radyasyon kontrolü faal�yetler�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar �le �lg�l� k�ş�, kurum ve kuruluşların görev ve
sorumluluklarını bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k, �yonlaştırıcı radyasyona yönel�k ulusal radyasyon �zleme ve radyasyon

kontrolü faal�yetler�n� kapsar.
(2) Radyasyon ac�l durumları sırasında veya radyoloj�k ve nükleer tehd�t ve tehl�kelere �l�şk�n yapılan ölçüm

ve anal�zler bu Yönetmel�ğ�n kapsamı dışındadır.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşk�lat ve Görevler� Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 4 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) 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 �şleme tes�s�: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m�

Yönetmel�ğ�ne göre ön �şlem ve ara depolama tes�sler� dâh�l aktarma �stasyonları har�ç olmak üzere atıkları, mezkûr
Yönetmel�ğ�n Ek-2/A ve Ek-2/B’s�ndek� faal�yetlerle ger� kazanan ve/veya bertaraf eden tes�s�,

b) Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,
c) Merkez: Radyasyon İzleme ve Uyarı S�stem� Ağına a�t �stasyonlardan elde ed�len ver�ler�n toplandığı ve

tak�p ed�ld�ğ� veya Radyasyon Kontrol ve Tesp�t S�stemler�nden elde ed�len ver�ler�n toplandığı ve tak�p ed�ld�ğ� �lg�l�
kamu kurumlarındak� merkezler�,

ç) Radyasyon �zleme: Kurum tarafından bel�rlenen per�yotlarda çevresel ortamlarda sürekl� olarak yapılan
radyasyon ölçüm ve anal�zler�n�,

d) Radyasyon İzleme ve Uyarı S�stem� Ağı (RADİSA): Ülke sınırları �ç�ndek� �stasyonları vasıtasıyla havadak�
gama radyasyon doz hızını sürekl� olarak ölçen, ölçüm ver�ler�n� normal şartlarda bel�rl� per�yotlarda merkeze aktaran
ve merkeze anlık olarak uyarı vereb�len �stasyonlar �le merkezden müteşekk�l ağı,

e) Radyasyon kontrolü: K�ş�, eşya, taşıt, atık veya emt�a �ç�n Radyasyon Kontrol ve Tesp�t S�stemler�
mar�fet�yle gerçekleşt�r�len radyasyon kontrolünü,

f) Radyasyon Kontrol ve Tesp�t S�stem� (RKTS): Radyasyon kontrolünde kullanılan ve radyasyon sayımını art
alan radyasyon sev�yes�yle �l�şk�l� olarak kontrol eden, normal şartlarda elde ett�ğ� ver�y� bel�rl� per�yotlarda merkeze
aktaran ve olası b�r radyasyon tesp�t� durumunda merkeze anlık olarak uyarı vereb�len sab�t veya taşınab�l�r dedektör
s�stem�n�,

g) Uyarı: RADİSA’ya a�t herhang� b�r �stasyonda ölçülen radyasyon doz hızının, o �stasyona a�t ortalama art
alan radyasyon sev�yes�n�n bel�rlenen katını aşması durumu �le RKTS’ye a�t b�r dedektörde elde ed�len sayımın s�stem
yazılımında art alan radyasyon sev�yes�yle �l�şk�l� olarak bel�rlenen sev�yey� aşması durumunu,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel İlkeler, Görev ve Sorumluluklar
Genel �lkeler
MADDE 5- (1) Ulusal radyasyon �zleme ve radyasyon kontrolü faal�yetler�nde;
a) Çevresel ortamlarda radyasyon sev�yes�n�n bel�rlen�p tak�p ed�lmes�,
b) Ülke sınırları �çer�s�ne yasa dışı veya düzenley�c� kontrol dışı radyoakt�f madde g�r�ş�ne engel olunması,
c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len �lkeler çerçeves�nde olası radyasyon ac�l durumlarının erken

tesp�t ed�lmes� sağlanarak halkın, çevren�n ve gelecek nes�ller�n �yonlaştırıcı radyasyonun olası zararlı etk�ler�nden
korunması,

esastır.
(2) Kurum, ulusal radyasyon �zleme faal�yetler�ne �l�şk�n pol�t�ka ve stratej�n�n bel�rlenmes�ne esas Ulusal

Radyasyon İzleme Master Planını hazırlar ve uygular veya uygulanmasını tem�n eder.
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(3) İlg�l� kurum ve kuruluşlar, ulusal radyasyon �zleme ve radyasyon kontrolü faal�yetler�ne �l�şk�n bu
Yönetmel�kle kend�ler�ne ver�len görev ve sorumlulukları yer�ne get�r�r.

(4) Bu Yönetmel�k kapsamında radyasyon kontrolü faal�yetler�nde yer alan bakanlıklar kend� mevzuatı
çerçeves�nde sorumluluklara �l�şk�n gerekl� düzenlemeler� yapar.

Radyasyon İzleme ve Uyarı S�stem� Ağı
MADDE 6- (1) Kurum, ulusal radyasyon �zleme faal�yet� çerçeves�nde;
a) RADİSA’yı �şlet�r veya RADİSA’nın �şlet�lmes�n� sağlar.
b) Gerek görmes� hal�nde, düzenley�c� kontrolün sağlanması amacıyla nükleer tes�sler, radyasyon tes�sler�,

radyoakt�f atık tes�sler� ve radyasyon uygulamaları �ç�n RADİSA’ya ek olarak özel bölgesel radyasyon �zleme
s�stemler�n� kurar veya bu s�stemler�n kurulmasını sağlar.

c) RADİSA �stasyonlarından elde ed�len ver�ler� merkez� olarak sürekl� tak�p eder veya ver�ler�n tak�p
ed�lmes�n� sağlar. 

ç) RADİSA �stasyonlarının kurulmasına �ht�yaç duyulan yerler� altyapıyı d�kkate alarak mülk� �dare
am�rler�yle �şb�rl�ğ� �çer�s�nde bel�rler.

d) RADİSA �stasyonlarının kurulu olduğu alanların a�t olduğu kurum ve kuruluşlarla normal şartlarda ve uyarı
durumunda �let�ş�m �ç�n �rt�bat l�stes�n� oluşturur.

e) Gerekl� hallerde mevcut �stasyonların yerler�n�n değ�şt�r�lmes�ne karar vereb�l�r ve yer değ�ş�m�
kapsamındak� faal�yetler� yürütür veya faal�yetler�n yürütülmes�n� sağlar.

(2) RADİSA �stasyonlarının kurulu olduğu alanların a�t olduğu kurum ve kuruluşlar, kurulum, bakım ve
onarım faal�yetler� kapsamında Kurum �le �ş b�rl�ğ� yapar.

(3) RADİSA’ya a�t herhang� b�r �stasyondan uyarı alınması durumunda;
a) Kurum, �stasyonun kurulu olduğu �lg�l� kurum veya kuruluşla temasa geçerek uyarının sebeb�n� araştırır.
b) Uyarının sebeb�n�n merkezden tesp�t ed�lemed�ğ� durumlarda Kurum, �stasyonun bulunduğu �l�n İl Afet ve

Ac�l Durum Müdürlüğü �le �ş b�rl�ğ� �ç�nde durumun neden�n� araştırır ve gerekl� durumlarda Afet ve Ac�l Durum
Yönet�m� Başkanlığı �le �rt�bata geçer.

c) Uyarının sebeb�n�n b�r radyasyon ac�l durumu veya radyoloj�k ve nükleer tehd�t ve tehl�ke durumu olması
durumunda �lg�l� mevzuat ve planlarda yer alan hükümler uygulanır.

(4) Kurum, ulusal ya da uluslararası kurum ve kuruluşlardan herhang� b�r olağandışı duruma �l�şk�n b�ld�r�m
veya b�lg� taleb� alınması durumunda, gerekl� gördüğü örnekleme faal�yetler� �le laboratuvar anal�zler�n� gerek�rse
d�ğer kurum ve kuruluşlarla koord�nasyon hal�nde yaptırır.

(5) Kurum, RADİSA �stasyonlarından alınan ver�ler�n gerekt�ğ�nde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlara
aktarılması �ç�n gerekl� altyapıyı oluşturur veya altyapının oluşturulmasını sağlar.

RKTS �şletenler�n genel sorumlulukları
MADDE 7- (1) RKTS’ler T�caret Bakanlığının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ve Çevre, Şeh�rc�l�k ve

İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığının �lg�l� mevzuatında bel�rt�len ve bu Yönetmel�k kapsamındak� radyasyon kontrolü
faal�yet�n� yürüten gerçek veya tüzel k�ş�ler tarafından �şlet�l�r.

(2) RKTS’ler� �şletenler;
a) RKTS’ler �ç�n Kurumdan uygunluk alır.
b) RKTS’ler�n �şlet�lmes�n�, �zlenmes�n� ve sürekl� çalışır durumda tutulmasını sağlar.
c) RKTS’ler�n bakım ve onarım faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� sağlar. Bu faal�yetler gerçekleşt�r�lmeden

önce yazılı olarak �lg�l� bakanlıklara b�ld�r�m yapar.
ç) RKTS’lerden alınan uyarıların anlık, ver�ler�n �se bel�rl� per�yotlarda �sten�len b�ç�mde merkeze

aktarılmasını sağlar.
(3) RKTS’ler�n radyasyon kontrolü yapmadığı durumlarda; gümrük kapılarından k�ş�, eşya ve taşıt g�r�ş�, kıyı

tes�sler�ne ve atık �şleme tes�sler�ne metal hurda veya atık g�r�ş� yapılamaz.
Gümrük kapılarına kurulan RKTS’ler
MADDE 8- (1) T�caret Bakanlığı;
a) 7/10/2009 tar�hl� ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 72/T

maddes� uyarınca, k�ş�, eşya ve taşıtların radyasyon kontroller� �ç�n gümrük kapılarına RKTS’ler�n kurulmasını sağlar.
b) Metal hurdaların ve atıkların yurda g�r�ş�n�n sadece RKTS kurulu olan gümrük kapılarından ve �lg�l�

mevzuat kapsamında yer alan ve RKTS kurulu olan d�ğer g�r�ş noktalarından yapılmasını sağlar.
c) İht�yaç hal�nde kullanılmak üzere yeterl� sayıda taşınab�l�r RKTS’ler�n bulunacağı gümrük kapılarını ve

�lg�l� mevzuat kapsamında yer alan ve RKTS kurulu olan d�ğer g�r�ş noktalarını bel�rler.
(2) RKTS’lerden uyarı alınması durumunda;
a) T�caret Bakanlığı veya eşyanın sunulduğu �lg�l� gümrük �dares�, uyarıya neden olan emt�anın, sadece

çevrede doğal olarak bulunan radyoakt�f maddeler� veya doğal radyoakt�f maddeler�n bulaşmış olduğu malzemeler�
�çerd�ğ�n�n tesp�t ed�lmes� hal�nde bu emt�anın yurda g�r�ş�ne �z�n ver�r. Emt�anın sadece çevrede doğal olarak bulunan
radyoakt�f maddeler� veya doğal radyoakt�f maddeler�n bulaşmış olduğu malzemeler� �çermed�ğ�n�n değerlend�r�ld�ğ�
durumlarda veya gerek görmes� hal�nde Gümrük Yönetmel�ğ�n�n 72/T maddes� uyarınca �şlem tes�s eder.  Bu süre
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�ç�nde, emt�anın yurda g�r�ş�ne �z�n ver�lmez. İlg�l� mevzuatta yer alan muaf�yet sınırlarının altında olsa veya doğal
radyoakt�f maddeler �çerse dah� oyuncaklar, kırtas�ye malzemeler�, g�ys�ler, kozmet�kler, ev eşyaları, takılar ve benzer�
malzemeler�n yurda g�r�ş�ne �z�n ver�lmez.

b) T�caret Bakanlığı, Kurum tarafından gerek görüldüğü takd�rde ücret� �thalatçı tarafından ödenmek üzere
gerekl� radyoloj�k ölçüm ve anal�zler� Kurum tarafından yetk�lend�r�len tüzel k�ş�lere yaptırır, radyoloj�k ölçüm ve
anal�z sonuçlarını da �çeren �lg�l� belgelerle b�rl�kte Kurumdan uyarıya �l�şk�n görüş alır.

c) Yurda �thal ed�lecek metal hurdalara, çıkış ülkes�nde gem� veya kara nak�l aracına yüklenmeden önce
Kurum tarafından yetk�lend�r�len tüzel k�ş�ler tarafından yapılan radyasyon kontrolü sonucunda tanz�m ed�len, metal
hurdanın radyoakt�v�te �çermed�ğ�n� gösteren belgen�n sunulması hal�nde Kurumdan görüş alınarak �şlem tes�s ed�l�r.
Söz konusu kontrolün yapıldığına da�r belgen�n sunulmaması hal�nde �se radyoakt�f madde �ht�va eden metal
hurdaların yurda g�r�ş�ne �z�n ver�lmez.

Atık �şleme tes�sler�ne kurulan RKTS’ler
MADDE 9- (1) Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı; düzenl� depolama tes�s�, yakma tes�s�,

beraber yakma tes�s�, gem� söküm tes�s�, metal hurda elleçleme tes�s� �le �lg�l� mevzuatında yer alan ve RKTS
bulunması zorunlu olan d�ğer atık �şleme tes�sler�ne radyasyon kontrolü �ç�n RKTS’ler�n kurulmasını sağlar.

(2) Atık �şleme tes�sler�nde RKTS’lerden uyarı alınması durumunda;
a) Atık �şleme tes�s� �şletmec�s�, uyarıya neden olan atığı atık �şleme tes�s�ne kabul etmez, Kuruma ve Çevre,

Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığına durumu b�ld�r�r.
b) Atık �şleme tes�s� �şletmec�s�, uyarıya neden olan atıkların radyoloj�k ölçüm ve anal�zler�n�n Kurum

tarafından yetk�lend�r�len tüzel k�ş�ler vasıtasıyla yapılarak ayrıştırılmasını sağlar.
c) Radyoakt�f atıklar, �lg�l� mevzuat çerçeves�nde �şlem görür. Yapılan �şlem, atık �şleme tes�s� �şletmec�s�

tarafından yazılı olarak Kuruma b�ld�r�l�r.
ç) Atık �şleme tes�s� �şletmec�s�, �ht�yaç duyulması hal�nde �lg�l� belgelerle b�rl�kte Kurumdan uyarıya �l�şk�n

görüş alır.
D�ğer radyasyon �zleme faal�yetler�
MADDE 10- (1) Düzenley�c� kontrole tab� nükleer tes�sler, radyasyon tes�sler�, radyoakt�f atık tes�sler� ve

radyasyon uygulamaları �ç�n yürütülen radyasyon �zleme faal�yetler�ne �l�şk�n usul ve esaslar Kurum tarafından
bel�rlen�r.

(2) Kurum, sınır ötes� nükleer tes�slerden dolayı ülke sınırları �ç�nde radyoloj�k etk�ye maruz kalması
muhtemel alanların �zlenmes�n� sağlar.

(3) Nükleer takatl� gem� ve den�zaltıların Türk �ç suları ve l�manlarına yapacakları z�yaretlerde
gerçekleşt�r�lecek radyasyon �zleme faal�yetler� �lg�l� mevzuatta bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde �lg�l�
kurumlarca yürütülür.

(4) Kurum, gerek gördüğü durumlarda art alan radyasyon sev�yes� yüksek alanlar, radyoakt�f k�rl�l�ğe maruz
kalmış alanlar, radyoakt�f madde �le k�rlenm�ş malzemeler�n gömüldüğü alanlar ve benzer� alanların �zlenmes�n�
sağlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

D�ğer hususlar
MADDE 11- (1) RKTS’ler�n uygunluğuna �l�şk�n usul ve esaslar Kurum tarafından ayrıca düzenlen�r.
(2) Bu Yönetmel�k kapsamında radyoloj�k ölçüm ve anal�z yapacak ve sonuçlarına �l�şk�n belge tanz�m edecek

olan tüzel k�ş�ler�n yetk�lend�r�lmes�ne �l�şk�n hususlar Kurum tarafından ayrıca düzenlen�r.
(3) B�r atık �şleme tes�s�n�n radyoakt�f atık kabul etme r�sk�ne dayalı olarak o tes�ste RKTS kurulmasının

zorunlu olup olmadığı konusunda b�r tereddüt oluşması durumunda Kurumun görüşü esas alınır.
Geç�ş hükümler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce radyasyon ölçüm s�stemler� �ç�n

ver�lm�ş olan uygunluk belgeler�, belge süres� sona erene kadar geçerl�d�r. Uygunluk belges� alan ve bu s�stemler�
�şletenler, uygunluk belgeler�n�n geçerl�l�k süreler�n�n b�t�m�nden öncek� üç ay �çer�s�nde bu Yönetmel�k hükümler�
uyarınca Kurumdan uygunluk alır.

(2) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hte henüz RKTS kurulu olmayan veya RKTS kurulu olmakla
b�rl�kte s�stem değ�ş�kl�ğ� gerekt�ren tes�s veya gümrük kapıları, bu Yönetmel�kle get�r�len yükümlülükler�n� altı ay
�çer�s�nde yer�ne get�r�r. Talep ed�lmes� ve talep gerekçes�n�n Kurum tarafından uygun bulunması durumunda bu süre
Kurum tarafından altı aya kadar uzatılab�l�r.

Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Nükleer Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
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